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Forerindring.

S 'Nærværende Afhandling , forfattet af Bishop

Hans Fiusen, om hvem Suhm saaledes udtrykker

sig

:

”magni patris magnus iilius, non solum patriæ,

imrao septentrionis ornamentum”
,
findes i Origi-

nalsproget indrykket i det islandske litteratur-

selskabs Skrifter 14 Bind. Forfatterens Navn

er tilstrækkelig Borgen for Arbeidets gode Ud

-

forelse i Overeensstemmelsemed Hensigten
,
den nem-

lig, ved at opregne Uaarene i chronologisk Orden, at

vise, hvilken Indflydelsede liave havtpaa Populatio-

nens Formindskelse i Island , og derpaa hvorledes

den atter har tiltaget. De Kilder, hvoraf han har

ost, ere deels islandske Annaler og andre privatim

affattede Fortids Mindesmærker, deels offentlige.Akt-

stykker og Coliegial-Indberetninger,
der samtligepaa

Forfatterens Tid vare og endnu erefor en stor Deel

titrykte. Ligesom de altsaa endnu ere meget sjeldne,

saaledes maae depaa den Tid, Skriftet blevforfattet,
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neppe have været hjendte af mange Islændere>

selv ikke af de mere dannede Klasser ; hvoraf

det hiiver indlysende,
at Skriftet har været lige

-

saa interessant, som svarende til de Fordringer,

man kunde have til Forfatteren
,

der var lige

fortjent som Borger, Embedsmand og Lærcl, Til

Slutning har han ogsaa fremsat en Deel Forslag

til at modstaae paakommende Uaar<

Imod nærværende Oversættelse er mig af

Enkelte gjort, den Indvending, at samme formeent-

lig vilde fremkalde en vrang Bedommelse af Is-

lands physiske Beskaffenhed , og hestyrke Adskil-

liges Mening saavel om Landets climatiske, som

bvrige Forfatnings afstikkende Ulighed med den

kultiverede Verden overhovedet. Vel er det

sandt, at Afhandlingen har saadanne Begiven-

heder til Gjenstand ,
som skildre Islands m'urke

Side; men ligesom jeg, uagtet hiin Forudsæt-

nings Antagelighed ,
ingen Anledning finder til

at lægge Skjul paa Begivejihedernes historiske

Sandhed
, saaledes troer jeg, at enhver tænkende

Læser, istedet for at lade sig vildlede
,
vil, ved at

betragte det Forhold, hvori Uaarene siaae saa-

vel til hinanden, som til de gode Aaringer ,
blive

/

ledet til retteligen at indsee ,
at Landet ligesaa

-

lidet nu, som i Fortiden, er ved Uaarene blevet



\

ubeboeligt ; thi ihvorvel denne eensidige Opteg-

nelse paa Uaarene og disses skadelige Fdiger
, ef-

ter Hensigten ikke kan indlade sig paa, ligefrem

at omtale de gode Aaringer, saa vil dog deraf

indirecte sees, at uagtet Landets Kræfter ved

de slette Aar have lidt en stor
,
ja, so?n det rime-

Ugen ved forste Øjekast kunde synes, ulægelig

Svækkelse ,
har dog denne ikkun været local og

saaledes periodisk, at det Tabte inden kort Tid

findes at være gjenvundet, hvortil
,
foruden Bi-

drag, tilsendtefra fremmede Steder
, Indbyggernes

Ilaardforhed meget maa antages at have vir-

ket ,
samt hensigtssvarende af dem anvendte

Hjælpemidler , i det de med Beredvillighed, og

ofte uden at hojere Mellemkomst har været nod

-

vendig eller endog passende ,
have

, baade under

og efter TJaarene anseet Byrden for fælles . Paa

en særdeles Maade er hiin hurtige Gjenoprettelse

ogsaa bleven fremvirket ved selve Landets af-

sondrede Beliggenhed
, og dets Clima, der saa

meget have simplificeret Næringvejene og Indbyg-

gernes Levemoade, samt ved Maaden
, hvorpaa

I

Handelen fortes i det den var læmpet efter Ind-

byggernes Fornodenheder og Landets Produetio-

ner
,
og endelig ved Skaansomhed i de offentlige

%

Byrders Paalæg,
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Endnu maa jeg, hvad Oversættelsen an-

gaaer bemærke , at jeg
, uden Forandring i Ind-

holdet, undtagen forsaavidt at hikelte Steder en

ubetydelig Udeladelse med Hensyn til det Heles

Fuldstændighed forekom mig at være ligegyldig,

har foretaget den Forandring i Formen, at stor-
/ .i

ste Delen af det , Forfatteren har som Anmærk-

ninger tilsat i Noter, der ofte ere vidtløftigere

end selve Testen, har jeg paa de tilsvarende Ste-

der optaget i denne, da det i Orginalen anmærk -

ningsviis Anførte, enten som Forfatterens egne

Bemærkninger
, eller andre historisk oplysende

Data, lige interessante med de Jundamentale Be-

retninger, saaledes bekvemmere syntes at lade sig

læse i Sammenhæng med disse . De citerede

Skrifter vil derimod , i - Overeensstemmelse med

Originalen, findes paa deres Plads i Noterne

.

Det vil vistnok findes, og det indrømmer

jeg gjerne, at Sproget i Oversættelsen i Almin-

delighed ikke har den Politur, som af man-

ge Andre kunde været det given. Derfor vil

jeg ikke gjore den Undskyldning , skjondt

det muligen kunde befindes antageligt , at der

visse Steder forekomme Udtryk, som ikke give

saa kort og tillige betydningsfuldt Begreb i

det nu brugelige danske Skriftsprog,
som i det
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islandske ; men hvo?' dog dette forekom mig at

være Tilfældet ,
er dér brugt en Omskrivning

eller Indklædning, so?n formeentligeh ikke udansk,

dog muligen kan være mindre sædvanlig. Snarere

kunde maaskee Oversættelsen af den Grund béhove

ogfinde Læserens Overbærenhed
,
fordi Afhandlin-

gens Natur flere Steder gjbr Materiens udfor-

lige og flydende Behandling mindre ait+efodelig*
\ «s

Forfatterens chronologiske og meget korte Op-

tegnelser beholde nemlig saa at sige Annalernes

tabellariske Form
,
som jeg derfor ogsaa i Over-

sættelsen har været nodt til at folge ; kun har

jeg troet at burde saameget muligt afrunde

Fortællingerne , og give dem mere sammenhæn-

gende Udseende ved
,
som for bemærkety at ind-

flette Originalens Anmærkninger i Texten , lige-

som jeg ogsaa i samme Ojemeed har paa sine

Steder y
uden dog at noget tabtes i Meningeiiy

deels sammentrukket Fortællingerne
, og givet

dem Forbindelsery lidet afvigende fra Forfatte-

rens
,
deels ogsaa ganske udeladt den ene af tven-

de identiske fra forskjellige Skrifter hentede Be-

retninger . De faa Anmærkninger under Mær-

ket * ere tilsatte af mig , flere saadanne havde

det maaskee ikke været upassende at tilfbjey hvis

ikke Rummet dertil paa en Maade havde været

for indskrænket.

./
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Du Originalen indtager en betydelig Plads

i den islandske Litteratur , troede jeg ikke at

burde fortryde de Timer
,
jeg har anvendt pad

at fordanske den9
skjondt jeg forud maatte vide

9

at Oversættelsen ikke kunde andet end staae langt

tilbage for liiin .

ii nhavn i Februar 183i;
i # ' •

- * .
# » , . „

S"

Oversætteretu
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Indledning.

JSl( de tre Plager, Pest, Krig og Dyrtid , der i

den hellige Skrift kaldes de skarpeste Tugtelser

fra Guds Haaiul, blandt hvilke Kong David havde

at vælge '), anseer jeg riungersndden at være den

værste. Man læser hos den ærværdige Boda, at

da Hungersnod indtraf Aar 040, sprang 40 til 50

Mennesker paa engang, Ilaand i Ilaand ud i Soen

for at drukne sig, og i Rom var 409 saa stor

Hungersnod, at Borgerne forlangte, at Taxi skulde

sættes paa Menneskekjod 3
). Senere da Gotherne

Jieleirede Stadeil, bade Borgerne Feldtlierren Beli-

sarius at fore dem i Kamp og aaben Dod, for at

befrie dem fra Hungeren. ”Deu storste Ulykke,

(sagde deres Udsendinge)
, der kan træffe os, er

at vore Levedage forlænges, de fleste Borgere ere

alt diide, og kunne ikke 1 engang blive begravede.

i) 2 Sam. 24, 13; 1 Kron. 2 i, 12.
' 5

)
Trondi,. S elsk. Ski*. 1 B. S. 134.

.
3
)

Jusl Lipsins de Constantia Lib. 2. Cap. 23.

(i)



Vor Kval er saa uudstaalig, at vi misunde de Døde.

Ethvert Onde synes os imod Hungeren at regne

at være taaleligt, og enhver Dddsmaadc ansee vi

mod Ilungersdoden behagelig” x
). Hungeren skaa-

ner hverken Unge elier Gaiftle, men dræber forst

efter lange Pinsler og medfører en heel Hær af

Sygdomme. Den foraarsager Ran og Tyverie, me-
%

dens den staaer paa, og bag efter Uvirksomhed og

Lovloshed ,
der igjen frembringe Spirer til nye

Forbrydelser, som Vanskeligen lade sig udrydde.

Ikke at tale om, at selve Hungeren hyppigt bliver

Kilden til mange Slags Sygdomme; dette var Til-

fældet i Tydskland under 30 Aars Krigen. De

Svenske sige 2
) , at ingen Sygdom har faaet Over-

haand hos dem ,
der jo fov det meste har liavt

sin Grund i foregaaende Hunger, hvorved Folket

nemlig er tvunget til Brugen af unaturlige Fode-

jnidler.

At Uaar og Hungersnød hyppigen have fun-

det Sted i Island, er ikke underligt, da det sam-

me har været Tilfældet i de Lande, hvor tempe-

reret Ciima, Frugtbarhed v og fordelagtig Handel

dog synes at have kunnet modvirke den. 1 den

Henseende kan Italien
, Spanien og Frankrig an-

føres, og, for alene at see lien til disse Landes

*) Procop. de Bello Gallico Libr. 2. Cflp. 3.

ft

)
See Krager Svar på Fiågan : Hvilka ero Swenska

"Cliraatets Fdrmonajr og Olåganheter S. 7.
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Skjæbne i nyere Tid, da dode i Bologna i den An-

ret 1598 opkomne Hungersnod 53704 Menneskery

og 32 Aar senere bortrev Pesten sammesteds 41691

Individer- I det forrige Aarhundredes tvende sid-

' ste Tiaar fortælle Skribenterne, at i Frankrig ere

dode 2 Millioner Mennesker af Ilungersnod, end-
l

skjondt Regjeringen dog viseligen sorgede for me-

gen Korntilforsel fra fremmede Steder, og i Mi-

nerva 1

)
læser man: ”Det i de frugtbare Sydlande

almindelige Sorgespil, Kornmangel og Ilungersnod^

har endnu i dette Foraar været almindeligt, som

i mange af' Frankrigs Proviudser, saa og næsten,

overalt i Spanien.” Men ihvorvel Island er udsat

for Uaar, saa er det dog ikke ubeboeligt, da de

gode Aaringer ere langt flere end de slette.

Det er en Feil, soin blandt andre liar indsneget

sig i adskillige Fremmedes Beretninger om Island,

at de gjore Uaarene der alt for hyppige. I herhen-

horende Skrifter tinder man som et Mundheld:
f %

”Islandia perpetuis frigoribus et glade damnat

a

Den lærde Arngrimus Jonæ har derfor saavel i

dette Punkt, som i flere andre, med megen Skarp-

sindighed viist Urigtigheden af dette Foregiven-

de : ligesom ogsaa Horrebow i "Tilforladelige

Efterretninger om Island’’ paa det tydeligste har

i) For 1789 Juli Maaned S. 122.

a
)

See hans Commentar de Islandia og Anatome Blef-

keniana, Hamburgi 1616,

(i*)
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viist det Usande i hine Beretninger; det er der-
* \

for saa meget mærkeligere, at man dog synes,

at han har hældet til den modsatte Mening,

den nemlig, at Island ideligen plages af haard c

Aar. Sander

1

)
siger: ”Hbrrebo\v versichert,

dass die Schafe im Islande oft von Winden i ns

Meer getvieben werden
;
dass sie oft mit der Wollc

au einander gefrieren ,
dass sie oft mehr als 20

Fuss liphen Schnee iiber sich haben, und unter

dieser Last oft erdriickt werden”. Et fuldstæu-

digt Skrift om Islands Veirlig savnes ; Begyndel-

sen er gjort af Professor von Eggers-). Men

ihvorvel man maa indromme, at Yeirligct i Island

saavel i ældre som nyere Tider har af og til væ-

ret meget straengt, saa have dog Indbyggerne der

Qtidnu ikke stadigen benyttet de saavel dem, som

de ovrige, det norske Kiges Indbyggere, af Cardi-

nal Wilhelm givne Retteboder, hvilke Kong Hagen

Magnusen 1314 befalede at skulle indlemmes i

den islandske Lovbog 3
)

: "Dersom man formedelst
« i

slet Veirlig ikke kan arbeide paa de sogne Dage,

saa tillade vi i puds og den hellige Kirkes Navn,

dersom stor Nod maatte fordre det, ogsaa paa de

hellige Dage, de stbrste Ilbitidsdage undtagne, at

x
) I lians Skrift: "Von der Gute und Weislieit Gottes”

S. 247.

-) Physic. und Stat. Bescbreib. von Island, li Th. 1. Abth.

3
) See Biskop Arnes Kristenret, Kjobenb. 1777. S. 176,

og F. Joh. Hist. Eccl. Isl. t D. S. 233, 568.



bjærge Hoc og Korn og andre til Menneskenes

Underholdning liodvendige Ting”, og —• ”Forme-

delst Landets Trang og ustadige Yeirlig, og for

at opmuntre til Iljelp mod Nbdlidende, tillade vi

i Herrens Navn paa alle Dage, som helligholdes

fra Kl. 3 Efternn, baade at hoste Korn og Iloe,

eller paa hvilkensomhelst Maade at bringe dette
\

i Sikkerhed”.

Forvist kan man sige, at Island aldrig er ble-

vet saaledes sat tilbage ved Uaarene, at det jo i

de bedre Aar har reist sig, og kunnet underholde

sine Bom, og blandt disse frembragt mange berbmte

Mænd, der, som virksomme Redskaber i Guds

Haand, have arbeidet til Fædrenelandets Gavn og
i •

liæder, og derved erhvervet sig udodeligt Navn

blandt samtidige * og efterfblgende Slægter. For

at formindske deres Veklager, som troe, at saa

haarde Aaringer ikke ere indtrufne 1 Fortiden som

i deres Tid, og at Nutidens strænge Aar aldrig
t

kunne forvindes, og for at give de. Kyndige, som

saadant maatte interessere, Anledning til, ved en i

denne Henseende anstillet Sammenligning, at tage

denne Gjenstand i nærmere Overveielse, vil jeg i

Korthed beskrive de mærkværdigste Uaar i Islaiid,

°o da ansce de Timer vel anvendte, der maatte

foranledige, at Nogen vilde noiere end hidtil træn-

ge ind i Islands Forfatning, ved at betragte sam-

me« Fordele og Mangler.

i



Udsigt over Uaarene i Island.

§. 1 .
1

Da Hrafnefloke havde fundet Island, viiste Vin-

teren sig i al sin Strænghed. Landuaraa 1

)
fortæl-

ler: at Hrafnefloke tog fra Norge for at opsoge

Gardarsholm , og anlob Vatnsfjord ved Barde-

strand, hvor han opholdt sig om Vinteren. Det

folgende Foraar var koldt. Floke gik med sine

Mænd, for at see sig om, op paa et Fjeld mod

Nord, hvorfra ' han paa den anden Side blev en

Fjord vaer, som overalt var tildækket med Driviis

;

derefter opkaldte han Landet, og benævnede det

Island og Fjorden Isefjord. Sammesteds 2
)

fortælles, at Helge den Magre, der forst tog sig

Bopæl i Oeljorden, mistede alle sine Kreaturer.

De islandske Sagaer tale adskillige Steder om en-
* ^

kelte liaarde Vintre, men jeg erindrer dog intet-

steds at have seet noget optegnet om et almeeu-

skadeligt Uaar, forend Aar ,976, et Hundrede Aar

efter atj Landet forst bebyggedes, i hvilken Hen-

seende jeg ikke kan gjore bedre, end henvise til

Lavmand Hog Erlendsens Beretning 3
), (thi ham

tilegner jeg Tillægget til Landuaraa.) ”Der var et

stort Uaar i Island i Hedenskabets Tid, den Gang

*) 1 Part 2 Kap. S. 9.

*) 3 Part 12 Kap.
3
) Landnama Mantissa S. 181.



Kong Harald Graafeld mistede, men Hakon Jarl

igjeiibesteg* * Norges Trone. Dette Uaar var det

storste, man har havt. Da spiste man Ravne- og

Rævekjod, og mange andre uspiselige Ting. Nogle

lode aldrende og svage Folk ombringe ved at ned-

styrte dem af Klipper. Nogle sultede ihjel
;

an-

dre begave sig til Skove og Huler og levede af

Rov og Tyverie.” Dette Uaar kaldes i Annalerne x
)

det fors te Uaar, og de sige: ”Da var Hunger

i Norge, saa at Kongerne næppe kunne underholde

deres Hofstat.” Den Fjord, hvor Kongerne pleiede

at opholde sig, fik da Navn af Har dan g ur. Et

Haandskr. af Grettirs Saga, (som ikke ganske

stemmer med den trykte Udgave Side 88) siger,

at man ikke har liavt stbrre Uaar i Island, og at

Fiskerie ganske er mislykket i flere Ilalvaar, ime-

dens Uaaret uafbrudt vedvarede. Lignende Uaar

omtales i Saga af Thorgeir Tlavardsou - bg Thor-

mod Kolbrunarskald a
). Vinteren var mange Ste-

der stræng, Kreaturerne omkom og Levnetsmidler

manglede. At Mangel paa Foder til Kreaturerne
I

har været almindelig, viser blandt andre Fortæl-

• / • ,

*) Annales Flateyenses i Haandskr. Annales vetustio-

res in Langeb. Ser. Rer. Dan. 2 D. S. 189. Annale

Regii Sst. 3 D. S. 34. Schonnings Beretninger om
dette Uaur ere ei tydelige ’i hans Afhandling oni

Uaar i Norge see Trondh. Selsk..Skr. 1 B. S. 134.
’

2
)

I Haajjdskrivt af denne Saga men ikke den trykte

(Udg. Kh. 1822) liaves denne Beretning.



tingen oin Orm Storolvson *), og Honsethorers-

Saga a
).

Uagtet Annalerne for den følgende Tid ikke

længe omtale Uaar, maa man dog antage, at de have

fundet Sted. Ved Aaret 985 sætter jc-g det Uaar,
/ • %

som bevægede Hallgerd Iloskuldsdatter at stjæle

Levnetsraidler paa Kirkebai 3
) ; og det fortælles

sammesteds at et haardt Uaar fandt Sted, og bande

Mennesker og Kreaturer lede meget af Hunger.

Man læser ogsaa i Vigaglums Saga 4
), at Foraaret

den Gang var slet, og al Tilførsel vanskelig, fordi

Fjeldvejene vare ufremkommelige for Snee. Dette

Aar var det næste efter Slaget paa Hrisateig, som

Annales vetustissimi 5

) sætte ved Aaret 983, men

Flatoe Annalen ved Aaret ty84. At der denne Vin-

ter liar været megen Dødelighed blandt Kvæget,

det viser Laxdæla 6
), hvor det siges : ”En Vinter,

da megen Kvægdød grasserede, gik en Oxe, Ilarre

kaldet, der tilhørte Olav Pau, fra Gaarden Iljardar-
i

holdt, hen til det Sted, som nu kaldes Harrestader,

hvor den tillige med 16 andre Oxer, som den

havde faaet med sig, gik paa Græsning hele Vin-

teren.” — Ved samme Tid sættes det Uaar, som
» i *

*

’) Olaf Tryggvasons Saga 3 D. S. 207.

-) Hdskr. K. 7.

3
) Njals Saga Kap. 47 pag. 73.

4
)

Kap. 24 S. 234.

5
)

See Rer. Dan. 3 D. S. 35 og 1 D. S. 189.

6
)

Kap. 31.
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siges at være indtruffet kort efter Biskop Fre-

deriks Uilenlandsreise, da en Mængde Mennesker

omkom afIIunger, og Arnor Kerlingarnef hindrede*

at gamle Folk bleve dræbte og Born udsatte *)•

Noget Lignende fortælles om Tempelforstanderen

(Goda) Askel-). Omtrent ved denne Tid be-

gyndte mange, rimeligvis fremskyndte ved Uaaret,

at soge til Gron land. Presten Are Frode siger 3
):

w

”at til den Ende vare 25 Skibe seilede ud fra

Borgerfjorden og Breidafjorden, hvoraf 14 naaede

deres Bestemmelse. Nogle dreve tilbage, andre

gik under.” Nogle, skjdudt mindre betydelige,

Uaar vise Sagaerne, at der ere indtrufne i den

forste Ilalvdeel af det næste Aarhundrede ; saa-

ledes siges der i Fragmentet af Vigastyrs Saga,

at det Foraar, da Styr dræbte Thorhall, var koldt

x
) Olaf Tryggvasons Saga 2 D. S. 225.

2
) Reikdæla Saga Kap. 7. Hdskr. ”1 den paakomne

strænge Vinter holdt Reikdælabeboerne et Mode lios

Ljot paa Thveraa , hvor det blev vedtaget
,

at man
skulde gjore et Lovte til Guderne, for at erholde bedre

1

Veir, men da man ikke blev enig om Lovtets Gjen-

stand, og Ljot havde foreslaaet at offre til Templet,

udsætte Born og dræbe gamle Folk, fremstod Askel

og fandt dette ugjorligt, og lidet passende til Oje-

medets Opnaaelse, samt foreslog i dets Sted, at gamle

Folk skulde gives Underholdning og Born nyde Op-
fostring. Dette Askels Raad, skjondt af Adskillige

misbilliget, blev dog tilsidst antaget.

Landnama 2 Part Kap. 14 S. 103. Olaf Tryggvasons

Saga. Khvn. 1826 2 B. S. 215.



og stormfuldt, og i Særdeleshed for Oplandets Be-

boere meget trykkende. Heste vare ikke at er-

holde, og Græsset fremkom meget sildigt; han

flyttede derfor ikke for henimod den Tid, Althi li-

get blev holdt. I Lobet af bemeldte Tidsrum, eller

kort efter Aar 1000, fortælles T
), at Vinteren be-

gyndte temmelig tidlig med Snee og Frost, saa
• i

at Græsgange bleve utilgjængelige for Kreaturerne,

livisaarsag man liodtes til enten at slagte dem,

eller drive dem op paa Heder, og der lade dem

sorge for sig selv. I den næstsidste Vinter-

maaned (Goa kaldet) indtraf et heftigt Sneefog,

som vedblev uafbrudt i en heel Uge ; da det horte

op, var Havet udenfor Distriktet Bitren overalt,

saavidt Ojet kunde række, tildækket af Drivns.,

I Thingoe Syssel var Vedsamme Tid et stort Uaar.

Det bemærkes i Ljosvetninga Saga

2

), at dette Aar

henved Efteraaret holdtes et usædvanlig talrigt

Itepstyrerting (Hreppastefna)*) paa Gaarden Skard,

samt at Uveiret var gunstigt for Gudmund den

Itiges Forehavende, da han ved Iljelp af Thor-

*) Eyrbyggja S. 290 fg.

2
)

Kap. 6 og 18.

3
) Paa Repstyrertingene om Efteraaret skulde Rep-

styrerne blandt andet 'modtage Indbyggernes An-

givelse af deres Gods til Tienders Erlæggelse,

og efter Enhvers befundne Formue bestemme de.

Fattiges Underholdning i den tilstundende Vinter

og ligne Almuens Tiender mellem dem.
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bjorn Bindets Spionerie fik Thorkel Hak paa eu

lumsk Maade bragt af Dage. Samme Saga T

) viser,

at da Eiolv paa Modrevalle, som Eftermaalsmand

efter sin Broder Konrad, reiste til Altinget* ved

eller noget efter Sanct Hans Dags Tider, vare

Fjeldvejene næsten ufremkbmmelige; de Reisende

maatte af Mangel paa Heste være 2 om een Ride-

hest. Aar 1012 var Uaar i Bitren og igjeii

1015 omkring Breidefjorden og flere Steder; man

kunde da, siger Eyrbyggja2
) reise paa lis over

Fjorde og Bugter, der ikke for vare saaledes til-

lagte, at de kunne paa denne Maade passeres.

Aar 1021 var en meget haard Vinter, og Breide-

fjorden saaledes tillagt, at Overfarten paa Buade

fra Barde^trand til den modstaaende Side af Fjor-

den formedelst lis var umuelig.

§. 2 .

Aar 1050 siger Lavmand Hog 3
) var det

andet Faar, som foraarsagedq megen Folkedod.

Noden drev da mange til at spise det, man ikke

for havde anseet spiseligt. Om Sommeren kunde

man ikke for Snee komme til Altinget anderledes

end som til Fods. Flatoe Annalen kalder dette

Aar ”Uaar blandt Kristenheden” (Oold i Kristni.)

Snorre Sturleson siger, at Kong Harald Sigurdson i

x
) Kap. 26.

*) Kap. 61.
J
) Landnama Mantissa Side S. 382.
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dette Aar har oversendt til Isl,aud"4 Fartojer med

Meel til hver Landets Fjerding, og har ladet bort-

fore af Landet mange fattige Folk 1
). Beretnin-

gen om Spegluhall siger, at dette Uaar er det stdr-

ste, som nogensinde er indtruffet i Island; Vinteren

1078 blev kaldt den Store Vinter 2
) og 1105 den

Store Sandfaldsvinter 3
). Aaret for sprudede

Ilekla forste. Gang. Annales Medii sætte den

store Sandfaldsvinter ved Aaret 1106.

Maaskee ved denne Tid cre de liaarde Vintre

indtrufne, som omtales i Beretningen om Jon den

Hellige, Biskop paa Ilolum 4
) paa denne Maade:

”Da den hellige Biskop Jon i kort Tid havde be-

styret sin Bispestol, blev Dyrtid i Landet. Me-

gen Snee og Frost hindrede Jordgroden, indtil hen-

*) Harald Haavdraades Sage Sv. Udg. Kap. 36 2 D.

S. 99. Kjobenli. Udg. 3 D. S. 96. Paa det sidste

Sted liaves dog Fortællingen saavidt, forskjellig

fra det Ovenanførte: ”Da der en Gang var stor

Dyrtid i Island gav Kong Harald tre Skibe Lov at

fore Meel til Island, og forordnede, at intet Skippund

skulde stige i Prisen over 100 Alen Vadmel (4 Rbd.

Species). Han tillod og fattige Folk, som kunne skaffe

sig Fode paa Soen at drage af Landet, og siden

kom Landet sig igjen, da der kom bedre Tid og

Aaring.” '

3
)
Ann. Medii. Ann. Skalli. Regii Ser. Rer. Dan. 3 D.

S. 45 kalder den Sneevinter og Ann. Flat. den store

Sneevinter/

3) Ann. Regii anfl Sted 3 D. S. 49, Ann. Flati.

*) F. Job. Hist. Isl. 3 D. S. 325.
/

. \
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ad Foraarstinget (raidt i Mai Maancd). I denne

Samme Uge svandt Drivisen, der havde foraarsaget

det slette Veir.” Noget senere hedder det: ”Det

var en Gang, at Foraaret indfandt sig meget sil-

digt, saa at Jorden ikke for Fardage (24de Mai)

var igrode. Da red den hellige Diskop Jon ti|

Altinget, hvor lian paa St. Hansdag gjorde en hoi-

tidelig Bon om bedre Tider. Sommeren var saa

tor, at der næsten aldrig faldt Degn, saa at

Misvæxt paa Græs var almindelig.

' "
'• §• 3.

Alle vore gamle Aarboger *) omtale som usæd-

vanligt det Uaar, som indfaldt efter Biskop Gis-

surs Dod Aar 1118, og sige, at det da i flere

Henseender saa ud, som om Landets Beboelse al-

deles vilde ophore, formedelst alle Slags Plager,

som trykkede dets Indbyggere. De anfbrte Skrif-

ter fortælle blandt andet:

”At formedelst Uvéir standsede i mange

"Herredet* paa Nordlandet den offentlige Guds-

tjeneste. Paa Langfredag blev i Rangarvalle

"Syssel i Sveiten (Sognet) under Ofjeldene et 27

"rummet*) Skib ved en Orkan kastet hoit op i

J
) Landn. Mant. S. 389. Kristnisaga S. 120 og Hun-
gurvaka S. 62 fg. Ann. Reg. in Ser. Rer. Dan. 3 D.

S. 51 Ann. Medii.

*) Vel at mærke med Hensyn til Skibets Størrelse, da

har det, ifolge de gamle nordiske Skibes Indretning,

, (see Vidalins Ordforklaring i det isl. litterat. Selsk.

*
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"Luften, som vendtes om under Farten ogfaldt saa-

"ledes ned paa samme Sted. Den forste Paaskedag

”var Veiret saa slet, at man ikke kunde komme

"til Kirke, forat modtage Nadverens Sacramente

;

”men Nogle omkom paa Vejenderhen. Senere hen-

"ved den Tid, da man skulde reise til Tinget, ka-

ntede en stærk Storm den Kirke, som Kong Harald

"Sigurdson havde ladet opbygge paa Gaarden Thing-

"valle, ganske omkuld. Fra Norge vare denne
%

"Sommer seilede 35 Skibe, som alle vare bestemte

"at skulle gaae over til Island, hvoraf nogle for-

"Jiiste i Nærheden af sidstmældte Land, andre

"gik under i rum So, og kun 8, dem ibe-

"regnede, som alt vare i Forvejen komne i Havn,

"vendte tilbage, af hvilke dog intet naaede Norge

"for Mikkelsdag. Den Forøgelse i Folkemængden

"som dette foraarsagede i Island, gav ny Anled—

Skr. 6 B. S. 119 fgg.) havt 54 Roerbænke og ligesaa

mange Aarer. De mindre Skibes eller Baades Stør-

relse bestemmes ved Aarernes Mængde, saal. Sex-

æringur (Groet Baad), Tolfæringur (12roet Baad) •, de

Storres derimod ved Rummenes .Antal. I ethvert

af disse Rum vare 2 Roerbænke, og til enhver

Bænk horte en Aare, da de lange Aarer, som vare

nodvendige paa bordhoie Skibe, foraarsagede, at den

der gik i Soen fra den ene Side, maatte fones af en

Roerkarl, der sad nærved den modstaaende Side af

Skibet. Paa de mindre Baade kunne 2 Roerkarle

hver med sin Aare, som gik i Soen fra modsatte

Sider, faae Plads pa^ samme Bænk.



"ning til Dyrtid i mange Distrikter.” Ilungur-

taka paa det anfdrte Sted siger endvidere: ”Det

"er antaget af Sagkyndige, at Islands Velstand ligc-

”saa meget har aftaget efter Biskop GissursDod* *

”som det romerske Hige ved Pave Gregorius’s

’’D6d; thi den førstnævntes Dod syntes at være

”som Forbud paa efterfølgende Uaar , Skibes og

”Folkes Undergang, Formuetab og derefter opstaaet
J

"Splid og Lovloshed, og endelig Folkedod over

'hele Landet, denstorste, der har existerct siden

”Landet begyndte at befolkes.”

Denne Folkedod, der indtraf Aar 1120 T
),

var saa forfærdelig, at Præsten Særaund den
Hv

Frode, som da befandt sig paa Altinget , * for-

tæller, at skjondt Altinget den Gang besogtes af

usædvanlig Mange; (thi næsten enhver Bonde

var der tilstede)
;

saa vare dog ligesaa mange

dode som de, der vare forsamlede paa Tinget a
).

Naar nu 3 Aar i Forvejen Antallet paa de

Bonder, som skulde svare Tingf arekj ob*) var

*) Ann. Reseniani, Flateyenses ; Medii ; Regii in Ser.

Rer. Djm. 3 D. S. 51.

s
) Kristni Saga Kap. 14 S. 124. Hungurvaka Kap. 8

S. 64. Landn. S. 381.

*) Tingfarekjob var en Erstatning for Reiseom-

kostninger og en Lon for dem, som Sysselmændene

udnævnte i hvert Herred til at udgjore Retten paa Al-

tinget; hvilke Ydelser svaredes af alle Bonder, der

ejede en vis, til saadan Ansættelse tilstrækkelig,

ved Loven bestemt Formue. Denne Indretning blev



3800 T
) ,

saa kan man slutte sig til hvor stor

Mortaliteten har været.

Aaret 1152 mærkede man Ilds-Udbrud i Trold-

dynger samt nogle Jordskjælv, ligesom ogsaa Folke-

dbd omtales. 1 Det næste Aar fik Navn af Syge-

t intcr (sottarvetiir -) , men Aarbogeriie angive ikke

Uaaret som Aarsag til den da udbrudte Folkedbd.

Det maa ellers mærkes, at Annales Medii omtale det

orcnberortc Ilds-Udbrud som indtruffet Aar 1150,

og Sygevinter Aar 1152. Kort herefter antager

jeg, at Kongespeilet er forfattet 3
). Dets Forfatter

boede paa Andersnæs paa Halogaland nordligst i

Norge. Hans Beskrivelse af det islandske haårde

yeirlig i Ålmindclighed er aldeles at forkaste, da

den rober Mangel paa Sagkundskab lios Forfat-

teren, der som Fremmed har ladet sig lede af

ugrundede Beretninger om daværende eller nylig

ovcrstaaede Uaar. ”De Vidunder,” siger han,

”soin findes enten i Grbnland eller Island, ere

især forfærdelige Masser af Is og Isbjerge,

eller og megen Ild og Jordbrand, saa at begge

paabuden ved Graagaa^en
,

og siden stadfæstet ved

Kong Haagens og Kong Magni Love. I de ældste

Tider maatte derimod enhver selv underholde sig

og bekoste sin Reise til Tinget, som sees af Gretters

Saga K. 18 cfr. Arnes, isl Retterg. S. 451.

*) Hungurv. K. 6 S. 52. Kristnis. K. 13 S. 113 jfr.

Landnam. S. 179, 272.

-) Ann. Regii ibid. 8 D. S. 56. Ann, Flat.

3), F, Joh. Dissert de speculo Rcgali.
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disse Lande ere næsten ubeboelige. Derefter
m f

Side 153 omtaler ban Jordskjælv i Island saa-

ledes: Jeg tvivler ikke paa, at der i Island gives

Pinsler, der ikke foraarsages véd Ilden alene,

eftersom der i det Land er ligesaa meget af Is-

bjerge og Frost, som af Ilden.

§. 4.

Aarene 1180 og 1181 kaldes i Annalerne Syg-

domsvintre (Sottarvetur)
, og 1181 desuden den

græslose Sommer. Sidstmeldte Aar mærkedes

noget Jordskjælv, ligesom ogsaa det folgende Aar

1182. Aar 1184, siger Sturlunga x
), var et stort

Uaar, hvoraf det synes,' som Uaaret den Gang liar
.

*

vedvaret i 3 samfulde Aar eller længer. Aaret

1186 kaldtes Odelæggelsesvinter (Fellivetur)
;
den

Gang var stor Misvæxt paa Græs, og Levnetsraidler

vare næsten uerholdelige 2
). Annales regii 3

) og

x
) Sturl. III Afsnit, 2 og 9 Kap., livor der ogsaa siges,

at 1184 kom 3 Skibe ind paa Ofjord, livor de

maatte blive liggende Vinteren over.

s
)

Sturl. S. III Afsnit, K. 2, 5 og 14. I det 2 Kap.

siges nemlig, ”at næste Sommer, efter at Kong Val-

demar Knudsen dode, var ledsaget af stor Misvæxt

paa* Græs,” og i det 5 Kap.: ”Disse Halvaar frem-

bode adskillige nye mærkværdige Tildragelser: da

blev nemlig Jerusalem taget ved Storm af Sarace-

nerne : da blev Solen formorket i Middagsstunden,

saa at man troede Verdens Ende var forhaanden.”

See og Kap. 38.

3
) Ser. rer. Dan. 3 D. S. 67.

(
2)

V
•
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Annales vetustiores kalde Vinteren 1187 Naut-
* / |

daudsvetur (en Hornkvæget odelæggende Vinter).
• / t

”Dette Aar,” siger baade Skalholts og Resenii An-

nal, ”var Kvægdod over hele Landet.” Denne Kvæg-

dod tilskriver Sclionning *) Foderraangelen, men ri-

meligere er det, at den er foraarsaget ved Sygdom

blandt Hornkvæget, der ofte i Island har yttret

sig, men sjelden er bleven farlig, da Hornkvæget

i Almindelighed behandles og rogtes omhyggeligere

end andre Kreaturer. At usædvanlig Folkedod

i disse Aar har fundet Sted omtales ikke. Aaret

1107 kaldes i nogle Annaler Stormaar, i andre

Manddodsaar (Mantapaar) 2
) ;

da plagedes Landet

af liaardt Uypir og langvarig Frost. Det 13de

Aarhundrede begyndte med en sjelden streng Vin-

ter over hele Landet 3
). Den langvarige Frost,

som Vinteren 1202 medbragte, var og meget tryk-

kende. Det forste Aar, efter at Biskop Gudmund

havde tiltraadt sit Embede, indtraf et meget

skadeligt Uaar, især paa Nordlandet, hvor der fra

Vinterens Begyndelse til henved Fardage, dode

2000 Mennesker, storsteDelen afHunger og Nod 4
).

_
* - _

i

Annalerne, som med Taushed forbigaaé denne Fol-

*) Trondh. S elsk. Skr. 1 B 4 S. 138.

a
) Annales regii, anf. Sted S. 70. Ann. vetust. og Fla-

toe-Annalen. Samme Aar siger Alb. monach. Chron.

2 D. S. 410, at Uaar har været i alle Evropas Lande.

3
)

Sturlunga, 3 Afsn. Kap. 35.

4
)

Biskop Gudmund den Godes Saga i Hdskr.

\
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kedod, kalde Sommeren Bysna-Sumar (den vidun-

derlige Sommer), og Biskop Pauls Saga beskriver

Tilstanden saaledes : ”Uveir trykkede Landets Ind-

byggere, baade Jordbrug og Fiskerie mislykkedes,

* og baade Mennesker og Kreaturer savnede den

nodvendige Underholdning.” Aar 1211 omkom

paa Sonderlandet 13 Mennesker ved et indtruffet
» / i

Jordskjælv, og mange Gaarde bleve oipkastede:

Ild og Rog stege op af Havet foran Reykja-

næs 1
). Misvæxten paa Græs var meget stor.

Aar 1226 saae man igjen Ild at opkomme af

Soen foran Réykjanæs. Annalerne kalde,

overeensstemmende med Sturlunga 3
), de tre

paa hinanden folgende Aar Sandfaldsvintre, og
' ** „

®
• •

bemærke, at Folkedoden da har været me'get

betydelig, men især 1227. Sturlunga tilfdjer,' at

Kvægets Odelæggelse var meget stor, og Snorre

Sturleken mistede Vinteren 1227 hundrede Styk-

ker Hornkvæg, som vare paa Gaarden Svigna-

skard. Det fortælles ligeledes 4
) , at han sendte

sin Son Sturla med 6 Andre af sine Folk hen til

Tingnæs-Ting, og at de alle havde kun een Ride-

x
)

Annal, vestust., Ann. Res. S. 14. Ann. Flat. Disse

sidste fortælle at Jordskjælvet har dræbt 18 Men-

nesker. Biskop Pauls Saga S. 232 *og 234.

-) Flateyenses og medii Skalh. Annal., Ann. reg. anf.

* St S. 86.

3
)

4de Afsnit K. 43, 44.

4
)

Sturlunga S. 5te Afsn. Kap. 46.

(2*)



20

hest, Ostfjordeamialen i Haandskriftet siger, at

denne Sommer har næsten ikke en eneste tor Dag

indtruffet, hvisaarsag Hobjergningen mislykkedes,

men alleslags Bær voxede i en usædvanlig Mæng-

de*). I Aarene 1231 og 1233 omtale Annalerne

en grasserende Sygdom, Hettusott (Halssyge , An-

gina) kaldet 1
). Sturlunga siger 2

), at Sommeren

1231 blev kaldt Sandsommer, fordi Ild og Bog op-

steg af Havet foran Reykjanæs, og Misvæxt paa

Græs var almindelig. Om Aaret 1233 bemærke

Annalerne 3
), at Drivisen hele Sommeren har ligget

ved Landet, og Vinteren blev kaldt 7 deri store Jokel-

Vinter,” men Efteraaret, ”Havkaleaar.” Det sain-
#

me Aar var stræng Frost i Frankrig, og det næste

Aar tvang Hungersnøden sammes Indvaanere til

at spise Græs ligesom Kreaturer, og saa stor var

Folkedoden, at 100 Mennesker bleve paa een Dag

*) Den Benævnelse af ”Rotusumar,” som Sommeren

liar faaet i Ann. reg. anf. St. synes at burde være

^Votasumar” (den fugtige Sommer), da den saa bli-

ver forstaaelig og stemmer med Beretningen i Stur-

lunga, 5te Afsn. Kap. 44.

1
)
Ann. vetust., regii , Reseniani , medii, Skalh., og

Flat. Sturl. 5te Afsn. Kap. 15. Om Hettusdtt see

Cliirurg S. Pau)sens Sygdommes Navne i det Kgl.

isl. litt. Selsk. Skr. 9 B. S.] 222 og 10 B. S. 36, 37.

2
) 5Afsn. K. 15. Senere i 20 Kap. siges der, at Aarene

1232 og 33 var Veirliget saa slet, at mange havde

ondt med at holde sine Kreaturer i. Live.

3
) Ann. med. Skalh., reg. anf. St. S. 61. vetust., Flat.

/



begravede i den samme Grav x
). Aarene 1252 og 53

omtaler Sturlunga 2
) slette Foraar ,

og de Reisende

jamre sig over, at de ikke kunne mindes saa daar-

ligt Foraarsveir, som det sidstnævnte Aar; alle
__ */

Fjorde omkring Landet vare tildækkede med Dnv-

iis. Ved denne Tid sætter jeg den Begivenhed,

som Orkneyinga Saga 3
) fortæjler, hvor det hed-

der: ”En Mand ved NavnEldjarn Vardeson, boe-

”siddende med Kone og Born i Keldnhverfi (i Thin-

”goe-Syssel) ,
mistede i et paakommet Uaar saa-

”ledes sin Formue og Sundhed, at han ikke kunde

^undvære Understøttelse af Andre, og maatte ages

”fra det ene Sted til det andet, da han ikke læn-

”ger kunde gaae.” Dette bemærkes her, for at

gjore opmærksom paa, at foruden det directe Tab,
• 4 " ^

som Samfundet lider ved deres Bortgang, som

Uaaret alliver, dette ogsaa gjerne svækker eller
# V

tilintetgjor ligesaa mange Efterlevendes Velstand
V

og Kræfter , og kun de halve Virkninger af det

ere satte i Lyset, naar man alene anmærker dem,

som omkomme, ligesom man ogsaa maa antage, at .

Drukkenskab ikkun dræber faa imod dem, hos

hvilke Misbrug af spirituøse Drikke forbereder

Sygelighed eller Dod. Aaret 1259 var i det hele

taget haardt, og lienved 10 August faldt allerede
,

I .

l
)

Ord. pro. exstirp. hæres. Albing. See Trondh. Selsk.

Skr. 1 B. S. 140. .
.

*) 7 Afsn. K. 46 og 9 Afsn. K. 55.

3
) S. 538.
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betydelig Snee. Aar 1260 var en haard Vinter,

og Jordskjælv mærkedes paa Flatoe *). Gissur

Jarl gjorde den Gang det Lovte, at Islands Ind-

byggere skulde en Gang hvert Aar for Olafsmesse

(29 Juli) vandfaste, d. e. afholde sig fra al

Spise eller Nydelse saa nær som Vand. Aar
# « * £

1261 var Landet overalt omgivet af Driviis 2
). Vin-

, terens Strænghed nodte Folk til at slagte deres

Kreaturer. Aaret efter var Ilds-Udbrud i Solhei-

majokelén 3
). At der i disse sidste Aar er ind-

truffet Folkedod omtales ikke.

§5.
I /

Ligesom Uaarenes Antal fik en betydelig

Tilvæxt i den sidste Ilalvdeel af det 13de

Aarhundrede, og tiltog til hen i det 15de,

saaledes antager jeg det utvivlsomt, at det

14de Aarhundrede mest af alle har knækket

Landets Velstand; da indfaldt de fleste og storste

Jordbrande; hvor meget den Fattiges Omflytning,

som Kong Magnus’s Lov, Jonsbog kaldet, indforte,

har bidraget til Uaar blandt Indbyggerne, det

overlades til Læseren at betænke. Uaarsrækken

begyndte med Aaret 1275, da Landet var omgivet

med Driviis, og megen Dodelighed, især paa

Faar, indtraf; at Uaaret denne Tid har foraar-
~ - ~

*) Ann. Flat.

2
) Sturl. 10 Afsn. Kap. 6. Annal, vetust.

3) Ann. Res., Skalh., medii, vetust., Flat., regii.
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saget Folkedod, sluttes af Jonsbogens Forsorgel-

sesbalk 13 Kap., som siger, at formedelst over-

daadig Klædedragt maae de Fattige undvære Hjæl-

• pen ,
og mange derfor fryse ihjel. Ostfjordean-

nalen siger, at Vinteren var haard, og Havet blev

saaledes tillagt, at man tilhest kunde reise flere

Miil paa Isen, der ikke toede op, forend langt ud

paa Sommeren. Man frygtede for, at hiin urok-

kelige lis vilde foraarsage Landets Odelæggelse,

da man faa Steder kunde komme ud for at fiske.

Aaret 1282 grasserede Pest saavel blandt de tamme

som vilde Dyr. Biskop Arnes Saga x
) beskriver

dette Uaar i Norge saaledes: Blandt Folket gras-

serede Sygdom, som medforte Manges Dod, og

blandt Kvæget Hunger og Pest; dog omtale hver-

ken Torfæus i Ilistoria Norvegica eller Schonning

saadanne a
). Aar 1784 indtraf igjen Sygdom og

Kvægdod; mange Mennesker dode af Hunger, og

adskillige Gaarde bleve ode; den samme Sygdom

vedblev Aaret efter at rase paa Vestfjordene 3
).

Dette Uaar synes at have foranlediget Forbudet

i Kong Erik Magnusens Rettebod, at udfore Fisk,

uaar der var Dyrtid. Vinteren 1290-91, i hvilken

der faldt saamegen Snee, at Kreaturerne dode for

') Kap. 47.-
2
) Trondh. Selsk. Skr. S. 140.

3
)
Ann. Flut., Biskop Laurehtius’s Saga i Hdskr. K. 4.>

Biskop Arnes Saga i Hdskr. K. 48., Ann. vet. i Ser«
v

rer. Dan. 2 D. S. 195 *

i
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dem, som ikke havde Foder nok til dem*), blev

kaldt Eimuni hin mikle (den ulignelig haårde

Vinter) ;
derpaa fulgte Uaar med Kvægodelæggels

e

og nogen Folket^d x
). Annales medii fortælle, at

ved Sommerens Begyndelse var Jorden overalt til-

dækket af Snee. I Annalernes Beretninger ved

det næstforegaaende Aar hedder det: ”1 disse Ti-

der indfaldt mange strængé Vintre, der tilsidst

foraarsagede megen Folkedod.” Andre Aarboger

fortælle, at Driviis af omtrent 15 Ålens Tykkelse ,

har hele Sommeren ligget tæt udenfor Nordkysten

af Landet 2
). Aar 1294 foraarsagede et ind-

truffet Jordskjælv, at Jorden paa Rangarvalle rev-

nede. Elven, Rangaa kaldet, forandrede sin Flod-

sæng, og mange Gaarde styrtede, og alle Bronde

bleve hvide af Udseende som Melk. Det Udbrud

af Hekla, som indtraf Aar 1300, havde som sæd-
9

vanligt til Folge Uaar og ovenpaa Folkedod, især

paa Nordlandet

3

), hvor Annalerne sige, at 500

Mennesker den Gang ere omkomne. Da indtraf

^
*) For at hæve det for nogle Læsere maaskee mindre .

forstaaelige i denne Forfatterens Beretning, bemær-

kes, at i middelmaadige Vintre i Island baade Faar

og Heste gaae paa Græs hele Vinteren, og indtages

kun sjelden paa Staldfodring.

2
) Ann. vet. anf. St. S. 196. Flat., Res., Skalh, og Ost-

fjordeannalen.

3
) (Ser. rer. Dan. 3 D.) Ann. reg. anf. St. S. 119.

4
)
Ann. Flat., regii anf. St. S. 123. vetust. anf. St.

S. 197, Ann. Flat.
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Sandfald og Uaar, og paa Sonderlandet Jordskjælv,

soin omstyrtede adskillige Bygninger. Aar 1308

fortælle Annalerne
,

at Drivisen hele Sommeren

stadigen er bleven liggende ved Landet, samt at
å

tung Sygdom liar hvilet paa hele Landet. Blandt

andre siger Ostfjordeannalen ,
at Kopperne have

den Gang grasseret, og bortrykket mange Menne-

sker, især under 40 Aar, saa at* nogle Gaarde

hleve ode, og andre saaledes forladte, at der var

kun eet Menneske tilbage i Live. Aar 1308

havde man paa Sonderlandet et Jordskjælv, som

foraarsagede 18 Gaardes Sammenstyrtning, ved

hvilken baade Mennesker og Kreaturer tilsatte

Livet. Aar 1309 rasede Pest paa Nordlandet,

og 1310 omkom i Skalholts Stift mange Menne-

sker, deels af Kopper, deels af Halssyge, nogle

ogsaa af Kolik 2
).

§. 6 .

Vore Annaler berette, at det Jordskjælv, som

indtraf Aaret 1311, har odelagt 51 Gaarde
,
samt

at i Ostfjordene er blevet saa morkt, at man om

Dagen hverken kunde seeVei for sig paa Land eller

So, ligesom ogsaa at Lava-Aske faldt hist og her 3
).

Biskops-Annalen, forfattet af Jon Egilsen, sigerT
. —« - w ——

^

*) Ann. vetust anf. St. og S. 198, medii, Skalli., regn

anf. St. S. 127. Flat.

-) Ann. Skalli., Flat., Biskop Laur. S. Kap. 26 og 28.

Ann. vet. anf. St. S. 129.

3
)

Ann. med., Flat., regii anf. St. S. 129.

t
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at Sommeren var saa fugtig, ut Hoavlen ganske

mislykkedes indtil efter forste Mariedag (15de

August), og endda var ubetydeligt den 8de Sep-

tember
, og ingen erindrede saa ussel en Ildavl

som denne Sommer. 1312 havde den vedvarende \

Regn den samme ufordeelagtige Indflydelse paa

Græsvæxten, som Aaret i Forveien; alle disse uhel-

dige Omstændigheder vare da naturlige Forbud "

paa de folgende Aars Dyrtid, der inedforte igjen

den store Folkedod, som snart indfandt sig 1
).

Ostfjorde-Annalen fortæller, at nogle Bonder bleve

nødtvungne til at slagte alle deres Kreaturer.

Aar 1313 var Uaar og Kvægddd over hele Landet.

Frosten var saa forfærdelig stræng, at Heste og

f Faar, som vare forresten forlige og raske, mi-

stede Fodderne; mange Bonder, der for havde en
* v •

rig Besætning af Kreaturer, bleve nu fattige paa

samme. Vinteren kaldtes Hrossafellisvetur

(Ilestedodsvintcr). Atten Gaarde 45leve ved et

indtruffet Jordskjælv omkastede 2
). Forskjelligar-

tede Sygdomme grasserede i Landet, hvoriblandt

en, som i Ann. medii kaldes II e t t irs d t t (et Slags

Vattersot, Hovedet eller Halsen og. paa andre
%

Brystet ophovnede). 1314 tog Uaaret endnu *

stærkere Overliaand
, især paa Sonderlandet

, ,

1
) Ann. medii.

2
)

Biskop Laur. Saga K. 30. - Ann. Flat., Skallp, vétust,

medii, Ostfjordenses og episcopales.
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hvor det gjorde Ende paa Manges Liv ; 300 tyeve

som Lig bragte til Strande Kirke x
) ;

dog blev Nord-
/ «

landet ikke fritaget for Uaaret
,
men det strænge

Veirlig blev ved Paasketider mildere, og Drivisen

drev bort, hvilket havde godFolge for Foraarsgro-

den a
), men vedvarende Mangel paa Regn om Som-

meren 1315 standsede Græsvæxten 3
). Ann. me-

dii sige, at Uaaret har vedvaret i samfulde 7 Aar.

Nogle Forfattere berette, at Uaaret ved denne Tid
f

har været udbredt over hele Verden
,
andre at

det kun liar fundet Sted i Evropa 4
).

§. 7. .

.

Den Standsning, som nu blev i Uaarene

og den ved samme foraarsagede Folkedod
, blev v

V %

ikke langvarig. Havisen, som Aaret 1319 laae ved

Landet, medforte de sædvanlige Plager for det,

i Forbindelse med »Dyrtid paa Kornvarer; det

strænge Foraar 1320, Isevaar kaldet, og den

almene Dyrtid, som 1321 trykkede Indbyggerne,

bidrog altsammen til, at i begge disse Aar mange

Mennesker dode af Hunger 5
). Aar 1323 var

x
)

Ann. vetust./ Skalh.

-) Biskop Laur. S. Kap. 33.

3
)
Ann. medii, Flat., Skalh.

4
) Alb. Stad. Continuator S. 68, 78. Trondh. Selsk.

Skr. 1. B. S. 142 fg. Bossuet Geschiclite der Welt,

fortgesezt von I. A. Cramer, 4 B. S. 47. Schbnning

anf. St. S. 144.
• % \

5
)
Ann. vetust., Skalh. Ann. medii. Disse sidste sætte

i
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, Vinteren og Foraaret meget strænge, og forandre-

des forst ved St. Hansdag til det bedre. Aar 1330

var Vinteren meget god, men om Foraaret ind-

traf det bekjendte Pintsedags-Snefog (Ilvitadags-

hrid) over hele Landet; derpaa fulgte en meget

stor Kvægdod , Misvæxt paa Græs, og næste Aar

Dyrtid overalt x
).

• Biskop Laurentius’s Saga siger,
0

at Kvæget faldt og laae dodt dyngeviis , ligesom

Sandbanker ved Strandbredden, opkastede af Soen.

Dette Aar blev kaldt den store Odelæggelsesvin-

ter (Fellivetur en mikli a
). Det paafolgende Aar

1332 grasserede en liæftig Sygdom: da udbrod

Ild af Osterjoklerne ,
hvorom tales i Fragmento

Annalium, Biskops-Annalen og Annales Flateyen-

ses. I Sommeren 1336 indtraf saa hæftig Ilegn,

at den dræbte Heste, Hornkvæg og Faar i hun-/

dredevis ,
daglig paa Rangarvalle og i Skalbolts

Sogn. Næste Vinter ved Juletider indtraf saa-

dant $neefog, at Rogterne ikke kunne finde til Fæ-

husene. Mange Gaarde oppe i Landet bleve aldeles

,

begravede under Sneen, og adskillige Huse nærved

Kysterne bleve kastede om 3
). Annales regii sige,

i
*

/

ved Aaret 1320, hvad Ann. Skalh. og Flat* rigtigere

sætte ved 1321.

*) Ann. Flat. reg. anf. St. S. 130. Biskop Laur. Saga

K. 58.

a
)

Ann. vet. Skalh.. Da dode mange Mennesker paa

Grimsoe, og Aaret efter druknede 48 Mennesker paa

Vestmannoe.

3
)
Ann. Flat., Skalh

,
regii anf. St. S. 134.

i
i
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V

at en Gfaard, beliggende ved Stadarfell
, blev under

Sneens Masse nedtrykket. Lignende var Tilfæl-

det 1791, da Kirken paa Skard blev tildækket af

Snee 9 Alen hoit over dens overste Top ,
saale-

des at 3 Sparrer brækkedes under Sneens Tyng-

de, og den vilde uden Tvivl ganske være bleven

knust, dersom ikke mange Folk vare lobne til,

som ryddede Sneen bort. Gaarden Stadarfell, be-

boet af Ejeren selv, en paapasselig og flittig Mand,
I

,

blev ved samme Leiliglied knust under Sneens

Masse.

§. 8,

Aar 1339 indtraf henved Fardage (forst i

Junii Maaned) det store Jordskjælv, som i Islands

Sonderfjerding foraarsagede megen Skade paa ad-

skillige Gaarde T
), saaledes at de bleve ganske ode

baade paa Skeiden og i Holtamannarep. Fjel-

dene styrtede ned, og haarde Klipper bristede.

Folk og Kreaturer bleve kastede til Jorden, og

Husene enten kastede om eller flyttede ganske fra

Stedet. Jorden revnede dybt ned i Afgrunden,

og deels koldt, deels kogende Vand opkom gjen-

riem de saaledes dannede Aabninger. Aai* 1340

var Vinteren overordentlig mild. Man fandt alle-

rede i den næstsidste Vintermaaned (Goa) nylagte
_ i

x
) Annales medii. Ostfjordeannalen ogfragm. Annalium

sige, at 50 Gaarde har dengang styrtet. Jacobsen

om ildsprudende Bjerge S. 26, siger, at 60 Gaarde

ere omstyrtede.



Æg af vilde Fugle*). Aar 1343 derimod faldt

Snee i saadan Mængde, at man ikke erindrede no-

get Lignende
;
Sneefog begyndte om Efteraaret, og

vedblev ' lige til Sommermaal (midt i April Maa-
I

' *
•

ned), og foraarsagede almindelig Kvægodelæggelse 1
^.

Fragmentum Annalium, fortæller at 80 Stykker

Hornkvæg, Gaarden Skalholt tilhorende, ere om-

komne i Juni Maaned. Gstfjordeannalen beretter,

at de, som om Efteraaret eiede 200 Faar, i næste

Foraar kun vare Eiere af 2 Stykker. Dette haarde

Veirlig ledsagedes om Foraaret af Ilds- og Sand-

Udbrud af Ilekla, som meget bidrog til at foroge

Kvægdoden paa Sonderlandet; 5 Reppe (Sogne)

bleve næsten lagte ode 3
). Det siges ogsaa , at

der den samme Gang, som Ilekla sprudede, er

indtruffet Ilds-Udbrud paa to andre Steder, nem-

lig i Hnappevalle Jokelen og Herdabreid *). Skal-

holts og Flatoeannalerne handle udforligst herom
;

de fortælle, at den udkastede Aske og Sand erc

faldne i Borgerfjord, paa Skagen og derimellenf i

saadan Mængde, at Kvæget derved er omkommet,
— - T ' %

x
)
Ann. vetust. Flat.

a
) I Ann. med. og Ostfjordeann. staaer 1339, fordi Begi-

venhederne der sædvanligen sættes et eller to Aar

forend de ere indtrufne. . Ann. Skalh. regii anf.

St. S. 135.

3
) Annales medii.
4
)

Ann. vet. Ser. rer. Dan. anf. St, S. 134. Skalh.,

Flat., reg. anf. St. S. 134.
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og Ann. regii , at ved Heklas Udbrud er det ora

Dagen blevet saa mbrkt, som om det var Vinter-
^ i %

nætter. Ostfjordeannalen siger, at mange Boesid-

dende paa Sonderlandet ere formedelst Tabet af

N deres Kreaturer bievne saa arme
,

at de maatte

forlade deres Gaarde. Aar 1347 druknede omkring

Sonderlandet 56 Mennesker; da grasserede ogsaa

heftig Koppesygdora
,

som bortrykkede næsten

ethvert Menneske af 40 Aars Alder og derunder,

og mange Ældre. Aar 1348 va^r et stort Uaar

i Forening med Kopperne ; en ualmindelig stræng

Vinter - aflostes af en hoist ufrugtbar Sommer.

Annalerne 1

) sige, at Soen om Vinteren saaledes

blev tillagt, at man kunde gaae over Fjorde og Bugter

mellem de yderste Næsodder. Ostfjordeannalen

siger, at man har kunnet ride paa lis fra Seilen

og fra Næs paa Seltjarnarnæs lige til Kjalarnæs,

og fra Akranæs til Vidde, samt over Staksfjorden’

men kunnet gaae paa lis fra Alptanæs til Hvalore.

Aar 1349 var Ilds-Udbrud med saadan Morke,

at Reisende midt om Dagen ikke kunne see Veien

for sig. Aar 1350 faldt megen Snee om Vin-

teren ,
og midt om Sommeren var megen Frost.

Aar 1352 var stort Uaar baade til Soes og

til Lands 2
). Aar 1354 indtraf Ilds -Udbrud

af Trolledynge ; den opkastede Aske bedær-

M Skalh., vetust. og Fragmen. Annal.
2
) Ann. vet., Skalh., Flat., Fragm. Annal.



vede mange Gaarde i Middalen 'saaledes at de

bleve ode
;

Ilden kunde sees over Land lige til

Snefjeldsnæs *). Aar 1355 tog den strænge

Vinter sin Begyndelse ved Nyaar, og Snee og

Frost vedblev indtil Altinget, hvilket foraarsagede

Kvægdod og Uaar-)J Ostijordeannalen siger, at

det haarde Vfcirlig vedblev til Sommermaale (Mid-

ten af April), da paafulgte saa stor en Kvægdod,

at de, som ikke vare forsynede med Foder, mistede

alle de Kreaturer, som gik p^a Græs. Fdrst ved

Altinget (i Slutningen af Juni Maaned) blev Veir-

liget kjendeligen bedre, og Jorden begyndte at

gronnes. Aar 1360 var en stræng Vinter; de

bestandige kolde Vinde hindrede saaledes Jordens

Grode, at der ved St. Ilansdagstid ikke var Græs

til Kreaturerne. Aarsagen hertil tilskrev manDriv-

iaen ,
/som ikke gik bort fra Landet forend hen-r

ved 24de August 3
). Dette Aar dode ved Myvatn

170 Mennesker af Hunger 4
). To Aar senere

1362 var igjen megen Dyrtid og Folkedod. Aar

1365 siger Biskoppeannalen, at Vinteren var

baade haard og lang.

*) Ann. vetustiores.

a
)

A)in. Flat. cfr. Ann. vetust., som anfore dette ved

Aaret 1354.

3
)
Ann. Ostfjord., Flat.

4
)

Flatoe-Annålen siger ”i to Kirkesogne,” hvilket er

rigtigere.
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§. 0.

I de tre sidste Decennier af dette Aarhun-

drede vare Uaarene temmelig hyppige; saaledes
\

berette Annalerne, at efterat et Jordskjælv havde

omsyrtet 12 Gaarde i en Rep, Olveset kaldet, ind-

traf Aaret 1311 et saa haardt Foraar, at ved St.
i » i

Hansdag var neppe saameget Græs opvoxet af Jor-

den ,
at Kreaturerne kunne faae Fode. Aaréue

1313 og 1315 vare ikke bedre
; i det sidste ind-

traf en stor Misvæxt paa Græs, og Drivisen laae

ved Landet indtil sidst i August Maaned 1
). Aar

1316 var en stræng Vinter med overordentlig skarp

Frost og Snee. Den Gang dode fattige Folk af

Hunger i hundredevis paa enhver Kant af Lan-

det. Aar 1311 var Vinteren saa stræng
,
at man

allerede længe for Paaske savnede Foder til Krea-

turerne. Aar 1380 grasserede Kopperne over hele
\

Landet, desuden faldt saamegen Snee 5 Uger for

Vinterens Begyndelse (tidlig i September)
,

at
m Y r

Kreaturerne bleve indsneede , og kvaltes under

Snedyngerne. Aar 1381 var Sygdom over hele

Landet. Om Sommeren var der stor Misvæxt paa

Græs, og henved Efteraaret vedholdende Regn,

«om hindrede Sondernes Næringsflid og foraar-

sagede Fjeldskred paa mange Steder, livor de ikke

for vare indtrufne. Efteraaret kaldtes Slagt-

J
) Ann. Flat, medii. F. Joh. Hist. Eccles. Isl. 2 D*

S. 205, 211.

(3)
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ningshosten (Sldturshaust)^ ). Åar 1390 lignede
9 • / 0 f

det næstforanbeskrevne. Det liaarde Foraaar sin-

kede Jordgroclen, og al Indhostning hindredes 'eller
/

tilintetgjordes formedelst den uophørlige Regn

hele Sommeren, som for bemærket; ogsaa denne

Gang indtraf mange farlige Fjeldskred, hvorved

36 Mennesker tilsatte Livet 4
). Floder og Aaer

gik saa hdit over deres sædvanlige Bredder , at

Vandet bortskyllede mange Faar
, som i Nærhe-

den gik paa Græs. Mange Gaarde lede meget

eller omkastedes ved indtrufne Jordskjælv, og ad-

skillige bleve ode ved nyt Udbrud af Hekla. Om-

gangssyge blandt Mennesker* ved Siden af Pest

blandt Kvæget, grasserede i Landet, og adskillige

Fiskerbaade, som fra Snefjeldsnæs og flere Ste-

der dreve Fiskerie, gik under paa Soen tillige
& *

med Mandskabet. Aar 1391 mislykkedes Ho-

bjergningen; da indtraf et saa stort Jordskjælv

paa Souderlandet i Sognene Grimsnæs, Floe og

Olres, at 14 Gaarde bleve derved enten omkastedé

eller meget beskadigede, og Rystelsen mærkedes

lige til Holtavordulieide ,
hvorved ogsaa nogle

Mennesker tilsatte Livet, og Jorden revnede,
\

>

hvorved siden fremkom Damme. Aar 1393 var

Græsvæxten god, men formedelst fugtigt Veir blev

Hoet bedærvet under Behandlingen. Aar 1394

x
)

Ann. Flat. medii.

Q
) Annales medii. ’

.
...
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' var Uaar over hele Landet, og Mangel paa Lev-

netsmidler *). At 1395 har været et godt Aar^

viser den Hobeholdning, som forefandtes ved Syns-

forretning paa Hole-Bispe^aard Foraaret lSOG 2 )’

der fandtes nemlig 50 Favne af Todu*)

§. i«.

Om Tilstanden i Island i det 15de Aarhun-

drede ere vore Forfædres Beretninger mindre ud-

førlige. Især savner man Flatoe Annalen, som

standsede noget for, og Annales medii, som kun gaae

lidt ind i bemeldte Aarliundrede; thi endskjondt

John Aresen Præ§t, til Vatnsfjord, og Provst i Ise-

fjords Syssel (hvis skrevne, efterladte Beretninger

jeg kalder Provst John Arescns Annal), og hans

Famalus Sivert Johnsen, siden Præst til Ogurs

Menighed (hvis Skrift jeg benævner Vatnsfjords

Annal, der ligesom hans forfattede Slegtregister

vidne om hans Flid og Iver for at samle Kund-

skab om Oldtiden), have ved Iljelp af de Doku-

—
.

"" -—
* §

4

x
) Annales medii. .

•

a
) See det Isl. Litt. Selsk. Skr. 13 Bind S. 129 Noten.

*) T a d a kaldes det bedste Hoe, som faaes af de saa-

kaldte Tun d. e. de nærmest ved Gaardene liggende,

og med storste Omhyggelighed dyrkede og fredede

Marker. I Modsætning deraf kaldes Uthei det

mindre kraftige Hoe, som faacs af de i længere Af-

stand fra Gaardene liggende Enge, der ikke.kunne
faae den samme Bevogtning som Tunene eller præ-

pareres ved Gjodning.
i

(3*)
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menter, som gik i Arv fra Maiul til Mand blandt

den saakaldte Ogurs Familie, stræbt at fortsætte
^ \ i

Beretningerne lige fra den Tid, Flatoe Annalen

ophorte, og skjondt man ikke miskjender Bjorns

paa Skardsaa Fortjenester ogsaa i denne Henseende,
\ i K

saa har man dog kun ufuldstændig Kundskab om

'Uaar eller andre mærkværdige Begivenheder i

dette Aarhundrede. At dog haårde Aaringer i

dette Tidsrum ere indtrufne, kan man til Exem-

pel see af, at Gaarden Knappastader i Fljote Her-

red i lang Tid var ode, og i Biskop Stephens Tid

fulgte der intet Kviide*) med nogen af de Kirken

paa Hof tilhorende i Vapnefjord beliggende Jorde,

og alle disse vare bortbygslede mod en ringe Land-

Bkyld**) formedelst det slette Aar og den usle

*) Kviide i Flertallet Kvilder (isl. Itiigildi) kal-

des den Besætning af Kreaturer: Koer, Faar eller

Heste, og hvoraf hvert bestaaer af 1 Koe eller 6 Mal-

kefaar eller 1 feilfri Arbejdshest, som Jorddrotten

ved en ham tilhorende Gaards Bortbygsling indsætter

paa samme, hvilke Leilsendingen, foruden at er-

lægge for Nytten og Brugen af dem en aarlig be-

stemt Leie, skal vedligeholde og i fomodent Fald

anskaffe andre, saaledes at han ved Fratrædelsen

svarer ligesaa mange og dygtige Kvilder til Efter-

manden, som han modtog,

**) L andskyld kaldes den aarlige Afgift som Leilændin-

gen svarer til Jorddrotten for Brugen af den bortbygs-

lede Gaard, samt tilliggende Jord og Huse. Denne

er ved gammel Skik bestemt i oprindelig Forhold

til Jordens Dyrhed (Bonitet), som udtrykkes ved Be~



37

Græsvæxt. Desuden indtraf, foruden nogle Gange

Kopperne, ogsaa i det 15de Aarliundredes 2d$t

og 95de Aar, to af de farligste Epidemier, som

nogensinde liave rammet Island. Aar 1409 blev

Vinteren kaldet Sneevinter ; en saa stor Heste- og

Faaredod havde man ikke for havt som den Gang,

af 300 Heste ,
som om Efteraaret vare paa Gaar-

den Skalholt, foruden en meget talrig Mængde

af 3 Aar gamle og yngre, vare om Foraaret 35

tilbage baade paa Ilovedgaarden, og samme under-

liggende Boelsteder paa den ostlige Side afHelles-

heide, c. 12 i Tallet; men Biskop Wilkin eiede

desuden 24 Heste, som Sommeren i Forvejen havde

ubrugte gaaet paa Græs, og denne Vinter skaffede

sig Næring ved at græsse paa det saakaldte Ilest-

fjeld. Ann. medii anfore dette ved Aaret 1404,

og baade disse og Vatnsfjordsannalen fortælle en-

stemmigen ved Aaret 1406, at den sidste Ilalv-

deel af Vinteren var meget stræng, og man finder,

at Kvægets Antal ved det i dette Aar indtrufne

Uaar, er nedsunket til t
T
q Deel af det for til-

værende x
). Aar 1421 opkom igjen Ild af Havet

foran Iteikenæs
,

og Veirliget var om Vinteren
• \ • t

f——
-J- r

nævnelsen Hundrede& Et saadant Jordhundrede

gaaer nu i Handel og Vandel efter Middelpris for

' 20 a 24 Rbd. Solv.

1
) Vatnfjordeannalen i Hdskr. og F. Joh. Hist. EccJ.

lsl. 2 D. S. 136.
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meget haardt ’). Aar 1423 var igjen meget haard

Vinter; mange Mennesker tilsatte ogsaa Livet ved

at roe ud paa Fiskerie, som desuden gav et ringe

Udbytte'

1

)* Ann* raedii anfore som Exempel

paa Uaaret, at den Gang blev til Tliingore Klo-

ster laant 6 Vætter (480 Pd.) Smor bos Konen,

Kvæde-Anna kaldet* Baade 1406 og 1423 vare

ogsaa i Udlandene megetj liaarde* 1 Trondk. Selsk.

Skrift, fortælles 3
), ”at Aaret 1423 var saa stræng *

%

Frost , 4
at man reiste raed Heste over Isen fra

M i . • • ^ • •

Preussen til Liibeck, og fra Meklenborg til Dan-

mark, og 1426 rciste man paa lis fra Danzig til

Liibeck.” Aar 142& dode baade Heste og Faar
*

mange Steder i Island, fordi de ikke kunne ud-

holde Vinterens Strænghed.. Aar 1470 laae Driv-

isen ved Laudet en stor Deel af Sommeren, og

Vinterens Strænghed tog til fra Julen* Aar 1477,

den Forste Tirsdag i den sidste Vintermaaned

(Einmanadr kaldet), var paaGaarden Grund i Oe-

fjord et talrigt Mode af saavel Lærde som Læg-

inænd. Da et aarligt Mode, benævnet efter oven-

nævnte Maaned (Enmaaueds Mode), var besluttet,

siges i Lovtebrevet, ”at man talte om den Forun-
V; \

* \

1
) See det Isl. Litt. Selsk. Skr. 7 B. S. 5.

2
) Her, som flere Steder finder i Ann. med. og Vatns-

fjordannal nogen Omsætning Sted med Hensyn til

A årstallet.

3) Anf. St. S. 145.



dring og Rædsel, 6om, ved Ilds-Udbrud, og der-

med folgende Stov og Askefald, samt det ind-

trufne Morke og rædsomme, underjordiske Bul-

der man mærkede ,
var opstaaet o. s. v.” Aar

1494 var ligesom de to næstforegaaende et stort

Uaar, baade Hav- og Ferskvands-Fiskerie mislyk-

kedes ganske, og almindelige Klager kortes over

Misvæxt paa Græs. I det folgende Aar indtraf

den store Pest (Storaplagan kaldet)

1

). At Vei-

ret har ved denne Tid ogsaa været strængt i

Norge sees deraf, at Pave Innocents den 8de be-
t

vilgcde Præsterne der
,

at de maatte bruge Mjod

til Communicantere istedet for Viin, der ikke

kunde bevares for Kulde a
)^ I Island har man

/» /

aldrig behovet eller benyttet saadan Tilladelse.

i .
§. n*

I Begyndelsen af det 19de Aarhundrede har
\

Landet vel maattet udholde nogle Uaar, men dog

ikke saa hyppige, som i det 15de Aarhundrede
;

thi vel sige Annalerne, at der i Aarene 1500 og

152S mange fattige Mennesker ere omkomne 3
),

samt at Foraaret 1508 har været meget haard

t

og Almuefolk havde meget knapt Udkomme. Bjdrii

—
.

- - — - ~
i —

0

1
)

Ostfjordeannalen.

2
) Pontopp. Ann, EccI. Dan. Dipi. 2 D. S. 604.

3
) Vestfjordeannalen og Bjorn paa Skardsaa Ann. 1 D.

S, 72, 94. Ostfjordeannalen og Præsten Jon Egil-

sons Annal.
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paa Skartlsaa 1
) siger, at ‘ Aaret 1520 ere Faar

endnu i den 8de Sommerlige indsneede og om-

komne. Præsten Jon Egilsen afmaler Fdigerne
%

af Uaarene 1518 og 1525 saa farlige, i det han

overensstemmende med Ostfjordeåhnåleri fortæller:

at 5 Aar for Aaret 1518 gaves der ikke andre

omflakkende Fattiglemmer i Biskopstungereppen

end 2 gamle Koner, hvorimod endog de, som eiede

en Formue af 12 Hundreders Værdie*) bleve

understøttede af den til Fattiges Underholdning

bestemte Tiende. Ingen blev dog i denne Vinter

saa forarmet, at han nodtes til at opgive sin Hus-

holdning; thi alle beholdt omtrent % Dele af de-

res Kreaturer /’ og endvidere: ”Aar 1525 indtraf

saa stor Kvægdod om Vinteren, at Grimsnæs-

llep aldrig er kommen sig igjen, og endog de< ’ '

,

x
) Ann. 1 D. S. 88 og 90.

*) Hundrede er Benævnelsen paa en SLorrclse af

saavel Jordegods, som for bemærket, som ogsaa Losdre,

der udgjorde 120 Alens Værdie. En Alen med Hen-

syn til rorligt Gods er saa meget som 2 Fiske,

der igjen ere lige med 1 Pd. Smor eller Tælle og

4 Pd. Stokfisk. — En Fisk regnedes, efter at Penge
blere indforte, liig 2£ Sk., og en Alen fojgelig liig

4|.Sk. og 1 Hundrede liig 5 Rbdlr. 60 Sk. Den nu
gangbare Priis paa islandske Varesorter evaluerede

paa denne Maade, som det kaldes paa Landsviis,

til Hundrede Alen og Fisk, er efter Kapitulstaxtens

Middelpriis for alle Varesorter, omtrent 7 Sk. pr.

Fisk o. s. v.
.
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Bosiddende, som ifolge Tiendeangivelserne selv eiede

en Formue af 14 Hundreders Værdie, bleve deel-

agtiggjorte T Tiendens Nydelse. Af 300 Stykker

Faar, som var det mindste Antal nogen Bonde-

gaard om Efteraaret talte, vare om Foraaret Iidist

29 å 30 Stykker tilbage i Live. Frosten var saa

bidende, at fede Heste fandtes i en staaende Stil-

ling frosne ihjel paa Marken. Denne Vinter fik

Navn af Aattedagsvi ilter, fordi den paakom 8 Dage

efter Juul eller 1ste Januar. Det er ikke utroeligt,

at Præsten Jon Egilsen i sin Beskrivelse af den

Velstand, som i de foregaaenc|e Aar fandt Sted i

Arnæs Syssel, har nu ved at fortælle om Faare-

doden sammesteds noget overdrevet Overgangen;

ligesom man og med Hensyn til det Ovenanførte

vil see, at den, som i forrige Tider, da alt rorligt

Gods, Gangklæder undtagen, skulde ansættes til

Tiende, angav sit Gods til 12 å 14 Hundreder,

ikke har værer rigere end den som nu tiender

af 2 å 3 Hundreder, efterdi intet andet rorligt

Gods end levende Kreaturer, samt Fiskerbaade

og Garn, tages med i Tiendeberegningen.

Man har ogsaa Exempel i den nyere Tid, at

Aaret 1747 blev Fattigestiende givet dem i Grims-

næs og Biskopstungerep, som dog selv ydede Tien-

de af 4 a 5 Hundrede, da saadanne efter et lige-

ligt Forhold fandtes berettigede at faae den, siden

Fattigkasser ikke den Gang fandt Sted i Island,

V
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men forst senere ere indforté, efterat Sognepro-

/ tokoller ved min Medvirkning Aaret 1787 vare
I %

indforte. Naar øndelig lægges Mærke til, at Folke-

mængden i Island i Begyndelsen af det 16de Aar-
4 é

liundrede var ringe formedelst den store Folkedbd,

som flere Gange i det 15de Aarhundrede, og sidst

1495 var indtruflen , saa beviser bemeldte Præst

Egilsens Beretningom GrimsnæsbeboernesFormnes-

Tilstand ikke Landets Velstand i Almindelighed

;

thi det er ganske naturligt, at Formuen i et Land

som Island efter overstaaet Uaar, maae tiltage med

raskere Skridt end selve Indbyggernes Antal , og

disse faa derfor blive rigere end om de vare mange.

S. 12.

Aar 1552 kaldtes Vinteren den haarde Vin-

ter; den paakom noget for Juul med kortvarig TJpe-

veir (Blotum), afvexlende med meget Sneefog, men

blev mildere den 4de April. Kvægdodenvar stor,

.sær dode mange Kreaturer, Skalbolts Bispestol

tilhorende. Ved denne Tid solgtes den ode Jord,

Votmule i Floe, som tilborte Domkirken, for Krea-

turer. Aar 1554 rasede Kvægodelæggelse igjen, og

noget Askefald indtraf T
). Folkets Tilstand kan ogsaa

sees af en ved Henrick Kragh afsagt Dom, dateret

*) See Præst J. Egilsens Biskoppeannal og Provst Jon

Haldorsens, Skalholts Bispers Levnetsbeskr. F. Joli-

Hist. Bed. Isl. 1 D. S. 29 6.

i



Garde i Stadarsveit den 7de Juni 1555 (rigtigere
%

1505) : ”0m den Uskik, som tiltager i Landet, Al-
i * v ^

ranen i Dale- Snefjeldsnæs- og Myre-Sysseler til

stor Ulempe; Om Personer fra andre Fjerdinger,
4

som ved deres Qverlob, enten hver for sig eller i

Flok med deres Familie saaledes trykke og for-

tredige Folk, at man, desuden plaget af den al-

mindelige Dyrtid, ikke længer kan Iijelpe sig selv

eller de Forsorgelsesberettigede %

y Om den Mængde

Tomtlmsraænd (Huusmæiul), som omkring Snee-

fjeldsnæs Jokelen, have været modtagne fra alle
i . • •

Landets Kanter, som ved deres Omflakken forvol-

de omkringliggende Sogne stor Skade og den fat-

tige Mand utaalelig Byrde o* s., v.” I fornævnte

Aar 1554 udbrod Ild af Fjeldene ved Ilekla, og

Jordskjælv rasede i en Tid af 14 Dage, som ind-

jog Folk gaadan Skræk, at man ikke torde op-

holde sig inde i Husene, men blev boende i Telte.

Aar 1555 indtraf den store Koppesygdom. Det

som Bjorn paa Skardsaa 1

)
fortæller, at Kopperne

\
*

nemlig ikke have grasseret i Island i samfulde CO

Aar efter den store Pest, modsiges ved hans egen

Beretning om de store Kopper, som indfandt sig

Aaret 1511. At disse Kopper ikke have været ube-

tydelige, derom vidner Præsten Jon Egilseji i det
I

han i Biskoppeannalen siger, at den har bort-

i) Annal 1 D. 206, 212. >
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/

rykket mange Mennesker af begge Kjon, skjoudt

flere af Mandkjonnet. Kvæget, som af Mangel paa

Folk ikke kunde blive malket, lob brolende om-
#

kring. At der i det sanune Aar, som Kopperne*

rasede baade Folkedod og Kvægodelæggelse, foraar-

saget ved Hungersnoden *
kan sees af en Skri-

velse fra Præsterne i Holestift til Kong Kristian

den 3die Aaret 1557, hvori de soge om, at Biskop-

petienderne ikke maatte beroves Hole Bispestol:

”Her er, for Norden (skrive de), saadan stor Nod

ocli liaard Tiid, baade til Soes och Lands, att Al-

jnuge folck er nogett her dodt alf Hunger och

Biæringlosse, saa att Qvægett dbr alf Frost och
* \

Snee, och fattige Mænd, værendes Klædesloss, doe

alf Kuld och Frost.” Aar 1562 indtraf der paa
• , #

Skjærtorsdag et heftigt Sneefog
, hvorpaa fulgte

jnegen Kvægdod. Aar 1565 varede Foraarets Stræng-

hed til hen over Fardage. Ved Aaret 1566 om-

taler Bjorii paa Skardsaa *) en stor Folkedod, især

blandt de Fattige, samt at der i Slutningen af

Juli Maaned N er falden saa megen Snee, at den

naaede Hestene op paa Bugen. I dette Aar den

forste Dag i den sidste Vintermaaned, Enmaaned

kaldet, (den 12te Marts) blev udstædt Antagelses-

brevet om den Lovtesdag, som indtil vore Dage har

*) Ann. 1 D. S. 230.

2
)

Bjorn paa Skardsaa Ann. 1 D. S. 262, 264.
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været hoitideligholdt paa Nordlandet som en An-

gers-Almisse og Bededag. I dette Lovtebrev om-

taler Biskop Olav Iljaltesen, at Elendighed og

Uaar i nogen Tid have ligget meget tungt paa Al-

muen. Fornævnte Ldvtesdag kaldes almindelig En-

maaneds Sammenkomst. Ben blev fdrst vedtaget

Aaret 1477, siden gjenlaget 1562, 1633, og 1726,

men ophævet ved Forordningen af 29de Mai 1744

§. 23. Begge Aarene 1578 og 1579 var nogen

Kvægdod, ligesom der og i disse Aar Misvæxt paa

Græs fandt Sted. 1578 indfaldt saadant Jordskjælv,

at Husene i en halv Time vare i bestandig Bevæ-

gelse. Omtrent ved denne Tid fremsendte Islæn-

derne med Olav Bagge deres Bonskrift til Kong

Frederik den Anden, hvori de omtale : "Den store

Nod og Uaar, som Vinteren medforer formedelst

Snee og Frost og somincsteder Ildsudbrud, som

dette Land er udsat for, og derfor bestandig for-

værres, hvisaarsag vor Næringsflid indsvinder og

Nytten af Kreaturerne formindskes , hvilken dog

skulde afgive Indbyggerne den vigtigste Hjælp til

Klæde og Fode. Ligeledes aftager Fiskeriet. Flere

saavel kongelige som private Jorde sættes ode, og

af andre svares enten ingen eller ubetydelig Kvil-
f ^ r ø

f ^

deleie eller anden Afgift. Voi* Armod og Elen-

dighed driver os til at bonfalde Deres Kongelige

Naade oin at sbrge for vor Redning og Livsop-

hold, saa at dette Deres Naades Skatteland ikke



ganske skal gaae tilgrunde eller fordærves, efterdi

Hunger og Mangel paa Klæder plager og trykker

- dette Lands Almueister**”

Aarene 1580 og 1581 var Græsjvæxten meget

maadelig og mange mistede deres Kreaturer for-

medelst Fodermangel x
). Aar 1594 var saadant

Uaar, at Kvæget ved Juletider dode paa Nordlan-

det af Magerlied, og det haarde Veir vedblev ind-

til efter Paaske, da forst begyndte Sneen at toe

saaledes op, at Græsgangene bleve tilgjængelige

for Kreaturerne. - Ødelæggelse blandt Hornkvæget,

der havde yttret sig 1591, vedblev endnu 1595,

uagtet Vinteren var meget mild. Det folgende

Aar faldt usædvanlig Mængde Snee 2
). At Formue-

tilstanden i Aaret 1594 meget er bleven forvær-

ret, bliver klart af folgende 12 Poster, som Lav-

mand John Johnsen Aar 1595 fremlagde paa

Akretinget, for der at tages nærmere i Overveielse.
#

• 1. Om og hvorledes skal forholdes med Erstat-

ning eller Afgift for Leiekvæg
,

naar nemlig

dette hos den fattige Leietager omkommer

tillige med hans eget, saaledes at lian ikke

har noget at betale sinGjeldmed, eller naar

de, som imedens de vare bemidlede have til-

bygslet sig Jorde eller paa hvilkensomhelst

*
• #

*) Præsten Jon Egilsens Biskoppeannal.

2) Bjorn p£ia Skardsaa Annalers 2 D. S. 6 og 10. Vatn-

fjords Annal, og Præst Jon Egilsens Annal.



Maade paadraget sig Forpligtelse, blive plud-

seligen saa forarmede, at, Fordringshaveren
%

Intet kan erholde hos dem, og den Uskik til-

tager, at de saaledes Ojeldbundne indlade sig

i Handel med Tredjemand.

2. Om de Ulykkestilfælde, at den Fattige om-

kommer af Kulde og Mangel paa Klæder.

3. Om Armod og Omflakken, og at Ingen, der

ikke eier den lovbestemte Formue, anseier sig

pligtig til at underholde sine Fattige Slægt-

ninge, og

4. Om at Repperne (Colmmimerne) ikke- ere i

Stand til formedelst Fattigdom at Iijelpe' til

fremmede Umagers*) Underholdning.

5. Om de Forarmede, som ere £aa vanfore, at

de ikke kunne taale at flyttes, eller om de tal-

rige Familier, der ikke eje en Hest, de kunde

flyttes paa; men dog mange ere saa ufor-

muede i Reppeft, at de hverken kunne flytte

eller fode dem.

6. Om Overlob af Fremmede, som om Vinteren
^ •

saaledes trykke Sognenes egne Indvaanere,

at de selv komme til at lide Mangel, indtil

Ingen af dem bliver hjulpen. •

Om de Jorde, som ikke kunne bortbygsles og
v

*) Umage, saadanne, som formedelst Sjels eller Le-

gems Forfatning ikke kunne ernære sig selv, men
.

4

maae underholdes af Andre.



af hvilke lovmæssige Ydelser ikke kunne ha-

ves, da de overlades til Uvederheftige, som

hverken svare Landskyld eller Kvildeleie, men

odelægge Inventariikvæget, hvorom de uncler«

derrette Husbonden forst bagefter.

8. Om Aager og Laan, som tabes for Fattige,

der ikke have forsynet sig med Borgen.

9. Om, at Vadmel ikke mere bruges i de aarlige

Ydelser, maaskee fordi at af den liden Uld,

som haves, forarbeides strikkede Vare, som

sælges til Tyskerne for unødvendige Ting, saa-

som Strudsfjedre, Bræmmer, fine Hatte, Strik-

keposer og andre forfængelige Ting, som og-

saa betales med Vadmel, Stude, Beder, Lam,

Fisk, Smor Og Tran og andre i denne Dyr-

tid vigtige Næringskilder, hvisaarsag jeganseer

det særdeles nødvendigt, at der haves noiere

Opsyn med saavel Indbyggerne som Fremmede.

10.

Om de Mænd og Koner, som lobe bort af

Sysselet fra deres Born og givte sig paa

fremmede Steder; dernæst om Arbeidskarles

Lon", og Lbsemænd og Dagslætter *). End-
é

skjondt alt saadant i Forveien er bestemt,

saa agtes dog ikke derpaa; da man hverken

bryder sig om Love eller Vedtægter, men

*) Dagslaat kaldes et ved Reb eller Snor afinaalt

Jordstykke, som har sin Benævnelse af at, det paa

een Dag skulde af§laaes af en middelmaadig Arbeider.



Enhver egenraadig vil folge de Regler, han

finder for godt ,
hvorved deres Tilsyn

, som

bor paasee og bestemme andres Handlinger,

ganske bliver uvirksomt.

11. Om Mangel paa Tommer, saa at Gaardene

ikke kunne holdes vedlige, og endelig

12. om Fattiges Fode og Underholdning, samt

om at Fattige med talrig Bornehob ikke

tilstedes Adgang til eller Ophold i frem-
I * . '

mede Heppe, og hvorledes der skal forhol-

des med de Jorde, som ikke kunne bortbygs-

les eller hvoraf Tiende ikke kan svares.

§. 13.

Med Hensyn til Uaarenes Mængde og skade-

lige Folger kan man næsten sætte det 17de Aar-

hundrede ved Siden af det 14de. Henved Ud-

gangen af Aaret 1600, den 13 December, begynd-

te det strænge Veirlig, og denne Vinter blev

kaldt Svoben (Lurkur). Nordmændene kaldte

Aaret 1601 ”det store dyre Aar 1 )”. I Island var

Vinteren over hele Landet meget stræng lige fra

Juletider
,
hvor en stor Misvæxt paa Græs havde

til Folge en almindelig Kvægdod. Mærkeligt er

det, at i dette Aar var Luften i Norge saaledes

opfyldt med tykke Dunster, at Solen den hele

Sommer ikke gav klart Skin, men var blodrod at

*) Throndh. Selsk. Skr. 1 B. S. 148.

(i)
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isee til *). Aar 1002 kaldtes Vinteren Pinevinter 2
).

Uaaret i Forbindelse med Sygdomme foraarsagede

Folkedod. Formedelst det strænge Veirlig kom

ingen Lavrettesmænd til Altinget, hverken fra

Nord- eller Ostfjerdingen*). DenFaaredod, som

indtraf i dette Aar, omtale Aarbogerne som den

storste, der er indtruffet i dette Aarhundrede. I

en Ansøgning af 1607 til Lelmsherre Herluf Daa

fra Borgerfjordens Indbyggere sige disse: ”At de

1) Sst. S. 148. '

.

2
)

Vatnsfjordsannalen.

*) Lavrettemænd vare i Republikens Tid efter den is-

landske Lov, Graagaasens, Beskrivelse i Logrettu

Jjuetti (Afsnit om Lavretten) de fornemste Herreds

-

hovdinge (Godordsmenn) , hvis Embede liar samme

Alder som Lavretten selv, bg som, 12 afhver Fjerding,

i alt 48 med Lavmanden skulle træde sammen en-

gang liver Sommer ogudgjore Lavretten og, som

saadane overlægge d.e almindelige Indretninger,

i Særdeleshed forklare og forbedre Lovene. I denne

Tid vare de saaledes Medlemmer af den Raadsfor-

samling, som forestod Landets overste Regjering. Ved

Overgivelsen til Norge bleve de til Overdommere,

men tabte efterhaanden deres Myndiglied med Hen- ,

syn til Lovgivningen. I den senere Tid bleve de

kun som Stokkemænd tilstede i Retten
,
og vare de

sædvanligen en af livert Syssel. Ved Herredstin-

gene vare de at ansee som Meddomsmænd (disse

kaldes og i C. S N. L. Lavrettesmænd sees 1—7— 1)

og bleve udnævnte af Sysselmanden, men tagne i Eed

af Lavmanden. See Arnesens islandske Rettergang

S. 350 fg. og S. 170 fg.
/ ,



havde kunnet klæde sig i 3 Aar af Ulden af de

Kreaturer, som omkom Aaret 1602, men at nu.
M

. \

(5 Aar efter denne Faaredod), var Mangelen paa

Klæder af alle den utaalcligste, da de ikke havde

Uld til at forarheide Vadmel deraf, og mange halv-
4 ^

nftgne Mennesker findes frosne ihjel under aahen
•V

Himmel.
,
Aar 1603 dode mange Mennesker baade

* \

af Hungersnod, deels ogsaa af da grasserende Blod-

gang, saa at mange Gaardc bleve ode. I en Be-

tænkning, dateret Egilstade den Sdie Mai 1603,

angaaemle Jordtiende, klage Sysselmand Ilaagen

Arnesen og Provst Einar Sigurdsen, Sognepræst

til Eydale, over de Ulykker, som dengang paa

flere Maader trykkede Landets Indbyggere. Fiske-
m 4

riet mislykkedes og man klagede ovér slette Pri-

ser hos det nyindforte danske Ilandels-Compag-

nie. Aar 1604 dode mange Fattige igjen af Blod-

gang, det Aar kaldtes Jammer-Aar (Eyindarar).

Det Aar bleve mange Kjendelser afsagte angaaen-

de Opsigelse af Fattiges Bygsel paa de Gaarde,

som de beboede, angaaende Tiende af Odejorde

eller saadanne, som vare bortbygslede kun mod

halv Afgift, samt om Lejekvilder og Koer, som

man havde taget paa Foder, efg endelig om ulov-

lig Behandling af Lejekvilder, m. m., som alle

vidne om Landets elendige Tilstand. Alene i

Hegrenæs Syssel regnede inan at 800 omflakken-

de Tiggere dode i de tre forste Aar af dette Aar-

. (4*)

‘

/
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hundrede 1
). Aar 1605 var en stræng Vinter og

Landet overalt lige til Grindevig omgivet af Driviis.

Hvor elendig Tilstanden den Gang har været kan

man see af tvende Ansogninger til Kong Christ.

den 4de i Aarene 1602 og 1604: ’TIerved nodes

vi (hedder det i den forste) til at underrette

Deres Stormægtighed om den store og trykkende / i
»

v #

Nod, som dette Aar er os paakommen i den for-

ledne strænge Vinter
, som var ledsaget af Snee-

fog og Frost, Driviis og al Slags Uveir, hvorved

Landet er overgaaet en stor Kvægdod, Hunger

* og Folkedod, og nu seer det ud til endnu storre

Hunger og' Folkedod. Vi anraahe Deres Konge-

lige Naade om Hjælp og Bistand for dette fat-

tige Land, for at det dog ikke ganske skal blive

ode, da adskillige Kongen, Kirker og fattige Ind-

vaanere tilhorende Jorde allrede ere 'bievne ode.”

Iden Anden af 1604 sige Indbyggerne For det

forste giffver vii Eders Majestet underdanigst till

kjende denn stoere gruelige och veli fortjente

Guds Straff, som dette Aar 1602 er gangen ofver

dette gandsche Lannd och Indbyggere, formedelst
\ . %

en stræng haard och langvarrendes Vinter. Vii

feck en Sommer ikke dyrt bedre, och saa en Aar
I

effter andenn, Ilvorudaff ere ndi dette fattige

x
) See Skardsaa Ann. 1 D. S. 14, 32, 40, 42, 44. F.

Joh. Hist. £cc. Isl. 3 Deel S. 353. See og Biskoppe

Annal ved Præst Jon Egilsen.
ø



Lannd nogle Tusend Mennesker aff Hunger, Frost

och Kuld hendode, och mange Jorder och Bon-

degaarde slet ledige och odelagde.” I et Brev til

Hovedsmanden Kruse, som bragte det nysnævnte

Brev til Kongen, omtale Landets Fornemste deres

Tilstand saaledes: ”Den store og trykkende Nod,

som har truffet dette fattige Land, og som he-

staaer i Hunger, Uaar, Kulde og Nogenhed, For-
%

muetab og Kvægets Undergang, samt Folkedod

over hele Landet , og al Slags Elendighed , som

derstedt trykker den endnu tilbagelevende fattige

Almue”. Aar 1607 var haardt ligesom og 1609 ; et
i

den 30de November indtruffet Sneefog vedvarede

i en lieel Uge 1
). Aar 1610 var stræng Vinter og

et paa Gertrudsdag (den 17de Marts) indtruffet

Sneefog er bekjendt under Navnet Gertrnds-Snee-

fog, som i Borgerfjords Syssel dræbte 14 Men-
• * .

nesker; i dette Syssel rasede ogsaa den Gang stor

Kvægdod, ligesem ogsaa i Midfjorden og Hnappe-

dals Syssel. Aar 1611 omkom mange Menneker

pludseligen*

§* 14.

Aar 1614 var Jordskjælv paa Sdnderlandet,

som omkastede mange
t
Gaarde* 1615 var Vinteren

stræng og Kreaturer dode af Mangel paa Foder.

Drivisen nærmede sig til Island i Januar Maaned

*) Ann. Skardsaaenses 2 D. S. 44 og 64.
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og hindrede Fiskeriet endog paa den sydligste

Kant af Landet. Kvægdoden var storst i de ellers

gode Egne 1
)* I det folgende Aars Annaler siger

Bjorn paa Skardsaa, at mange Drenge og Piger

vare i dette og nogle folgende Aar ved Syssel-

mændenes Foranstaltning flyttede fra Sonderlan-

det til Nordlandet og hen i Ostfjordene forme-

delst Folkemængdens Formindskelse, og at nogle

Drenge ere solgte og betalte med en Priis' af 60 å

80 Alen , og Piger 40 Alen ,
hvilket ikke maa

forstaaes som Menneskehandel i egentlig Betyd-

ning, men Betalingen var at ansee som et Slags

Vederlag for den Villighed, man saaiedes viiste en

Anden ved at overlade ham Tjenestetyende. Folke-

mangelen tiltog ved Kopperne, som med flere
• t

ondartede Sygdomme grasserede 1616. I Ingjalds-

Jiols Kirkesogn dode 70 Mennesker, i Arnæs Sys-

sel 300, i Hunevands Syssel 150, i Ilegranæs og

Vadle Sysseler, hvert for sig 200 Mennesker 2
).

Aar 1624 var Vinteren meget stræng lige til Jule-

tider, og Kreaturer omkom af Hunger,* dens sidste

Halvdel var derimod usædvanlig mild og Jord-

groden indfandt sig om Foraaret meget tidlig, og

af nylagte vilde Fugleæg havde man allerede i.

April Maaned samlet en Mængde 3
). Den nord-

*) See Bjorns Annaler paa Skardsaa 2 D. S. 74.

a
) Bjorn paa Skardsaae Annaler 2 D. S. 78.

3) Skardsaae Ann. anf. St. S. 114.

/

ø
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1

lige Kyst afIsland blev omForaaret omgiven af Driv-

.iis, og meste Efteraar vare der uophørlige Jord-

skjælv; den Gang bleve 40 Sonder i Thingoe og

JVIule Syssel nodte til at gaae fra Huus og Hjem.

Aaret efter eller 1625 grasserede Sygdom, og Doden

/ gjorde Skilsmisse mellem 70 Ægtepar. Veirliget

var ustadigt, afvexlende med Regn og Frost. Vin-

teren kaldtes lisvinter. Kreaturerne omkom af
• • ^

Hunger for dem, der ej vare forsynede med Foder.

Hestene tvang Hungeren til at æde Jordvægge af

Huse, Aadsler, Mogdynger og Træstumper. Hav-

isen drev op til Laudet i den næst sidste Vinter-

maaned (Goa), og blev der liggende indtil lienved

Altingstider 1
).

>

'
• -§V 15.

Aar 1627 kaldtes Vinteren Haardevinter. Den

forste Halvdeel af Vinteren 1628 var meget stræng.

Drivisen blev liggende ved Landet fra om Vin-

teren og til August Maaned. Fiskeriet mislyk-

kedes aldeles og Græsvæxten var daarlig. Ilun-

gersnod plagede Indbyggerne og mange Fattige

omkom under aaben Himmel. Aar 1629 fandt en
\

*

umaadelig Omflakken af Fattige Sted, og Hun-

geren gjorde Ende paa manges Liv. Det næste

Aars Vinter 1630 (Jokelvinter kaldet) var stræng;

hyppige Afreder*) foraarsagede Ilungersdbd

x
) Bjorns Ann. paa Skardsaae 2 D. S. 122.

*) Afrede kaldes den Sneens Tilstand, som den faaer *



56

blandt Kvæget. Da Islænderne Aar 1631 gjorde

Indvendinger imod den . Handelstaxt ,
som da var

paatænkt at skulle indfores i Landet, vare deres

Grunde blandt andre disse : ”1 de næstforegaa- -

ende 7 Aar liar Landet saaledes været plaget af

Uaar, at Kreatnrerne, Indbyggernes fornemste

Næringsstøtte, i Hobetal ere dode af Ilunger.

Fiskeriet forsvinder tillige med andre Nærings-

veje, saa at allerede mange Mennesker ere dode af

Hunger og dog seer det ud til endnu storre Ndd

for Eftertiden x ).” Sommeren 1632 var formedelst

Regn tg Storme ugunstig for Græsvæxten og *

Hoavlingen, og den paafolgende Vinter, i Novem-

ber og December meget stræng; alle disse nu

opregnede mislige Aar vare paa en Muade For-

beredelser til det Uaar som Vinteren 1633—34

medbragte, der blev kaldt Hvidevinter, og hvis

Strænglied blev folt over hele Landet. Kortvarig

Regn, afvexlende med Frost, hindrede Kreaturer-

nes Græsning. Oplandsbeboerne kunne ikke for

ugjennemtrængelig Snee komme til de Soelægder,

hvorfra de pleje at drive Fiskeriet. Soer og El-

ve bleve om Vinteren saa tilfrosne, at de ikke

ved at den fryser pludselig ovenpaa kortvarig Regn
(Blota), og dens overste Lag bliver saa haardt, at Krea-

turerne ikke kunne igjennem den soge deres Næ-
ring af Jorden.

*) See Altingsbogen for Aaret 1631.



optoede for næste Midsommer. Odelæggelsen

blev stor paa Kvæg og Heste, som ved Juletider

dode af Hunger. Præsterne kunne ikke forme-

delst ufremkommeligt Fore forrette Gudstjeneste

i Kirkerne, der heller ikke af samme Grund lode

sig besoge af Menighederne, og Kreaturerne var

man ikke i Stand til at vande undtagen een Gang

om Ugen. For Uvejret kunde man ikke komme

til Faarestierne, der desuden bleve saa indsneede

at de næsten ikke vare til at finde. Jordskjælv,

iudtrufne ved denne Tid, kastede Gaardene om;

Klager over Hdemangel lode overalt. Paa Kjalar-
'

næs dode 100 Heste under Sneen og mange Steder

omkom de græssende Kreaturer hobevis paa samme

Maade. I Oefjelde Sogn dode 153 Heste og kun

7 vare tilbage i Live paa Gaarden Skalholt om

Foraaret. Paa den Strækning mellem Borgerfjor-

den og Itangaae var de dode Koers Antal 1200,

og dog antages Odelæggelsen mindre at have ram-

met Koer end andre Kreaturer, da hine især nyde

Staldforing. Det folgende Sommers Græsvæxt og

Hoeavling havde formedelst vedvarende Fugtighed

slet Udfald. Iloet kunde ikke blive tort og ved dets

Usundhed foraarsagedes Kreaturernes Dod. Hun-

geren skilte mange fattige Mennesker ved Livet 1
).

*) Bjorn paa Skardsaa Annaler 2 D. 148, 152, 156,

178, 182. Vatnsf. Ann. Pastor Gunlog Sivertsen

Ann. som kaldes Ostfjords Annal.
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Iler kunde eftersees de tvende af Biskop Gisle

Oddsen Aaret 1636 alfattede Skrivelser, den ene

til de verdslige Ovrjgheder, og den anden til Rep-

styrerne i Skalholts Stift, som med tydelige Ud-

tryk og alvorlig Tone beskrive Landets Tilstand

' i Almindelighed, og Landbrugets og Sognenes Be-

styrelse i Særdeleshed, og lindes F. Joh. Hist.

Eccl. Isl. 3 D. S. 144 fgg. . Begge Aarene 1633

—

34 var et stort Uaar i Norge, og mange Men-

nesker, især paa Ilelgeland, dbde af Hunger, og

det sidste af de nævnte Aar sige Efterretningerne

at Vinteren i Sverrig var saa ustadig, at det sam-

me Veirlig aldrig vedvarede uforandret i 3 Dage,
M \ I

og at 1635 var Vinteren saa stræng, at man ikke

erindrede dens Mage 1
). Aarene 1635 og 36 ra-

sede Kopperne, desuden andre feberagtige Syg-

domme, og henved 70 Mennesker omkom paa Soen.

Ved Aaret 1637 omtaler Altingsbogen under No.

46 det strænge Veirlig, som i nogle foregaaeiule

Aar uafbrudt har trykket Indbyggerne i Mule Sys-

sel, og havt den Virkning, at man for fuld Beta-

ling ikke kunde erholde Heste, dygtige til at ud-

holde en Reise til Altinget; der siges ogsaa, at

Snee og lis ikke toede op forend i den Ode Som-

merlige og ingen Jordgrode kora frem forend ved

St. Hansdagstider. Aar 1639 var igjen en stræng og

x
) Trondli. Selsk. Skr. Anf. St. S. 250. Kongel. Sw.

Wetensk. Acad. nya Handl. 1787 S. 187.

i
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stormfuld Vinter, og Havisen laae rundt omkring

næsten hele Island. Jorden var bedækket af Snee,

1 saa at Kreaturerne dode af Mangel paa Næring, Den

paafolgende Sommer var Græsvæxten liden for-

medelst det kolde Veirlig og Kreaturerne maatte

slagtes om Efteraaret, der fik Navn af Baulu-

haust (Kvægefteraar). Den sidste Dag i Yinter-

maaneden Goa (Goestræl, Goesdrabant kaldet) ind-

traf en saa heftig Regn der uafbrudt vedvarede

, » i 2 Dage og 2 Nætter, saa at Sondernes Iloestakke

fordærvedes, Koernes Melk aftog, da Regnen træng-

te ind igjennem Koestaldenes Tag; ved samme

Leilighed indtraf mange Fjeldskred, hvorved

Græsmarkerne fik megen Skade. Denne mærk-

værdige Regn strakte sig over hele Landet; Bi-

skop Thorlak anordnede i den Anledning tre Be-

dedage x
).

Om Vinteren 1640 bleve Græsgange igjen

formedelst Sneedriver og Islag aldeles uden Nytte,

og Foraaret var meget slet; mange mistede da deres
t .

r

Kreaturer og lede selv Mangel paa Levnetsmidler

;

men i intet af disse to Aar var Folkedoden sær-

deles stor, fordi Folkemængden var saa meget aftaget

i Forvejen baade i Aaret 1634 og ved Kopierne
*« '

1635
; og det af og til gode Fiskerie hjalp ogsaa

meget til at holde Livet i Mange. Aar 1641 var*

Vinteren fra Juletider meget slet lige til efter

x
) Bjonis paa Skardsnae Ann. 2 D. S. 44*



Paaskc. Den Gang dode mange Mennesker af Om-

gangssyge (Landfarsott x
).

§. 1G.
$ •• , . .1

I de næste 30 Aar derefter vare Uaarene i

Island ej saa hyppige eller skadelige som de for-

omtalte, thi vel angives den saakaldte Isvinter

(Glerungsvetur* *) eller som den ogsaa kaldtes

Faarevinter (Rolluvetur) som en temmelig stræng

Vinter, og medbragte nogen Kvægdod. Den

begyndte allerede i September Maaned, men

blev ved Juletider meget strængere, og var ikke

forbi forend henved Pinsedage 2
) ; men skade-

ligst blev den i Tingoe Syssel og i Ostfjordene,

hvor der nogle Steder aldeles ingen Hoeavling

var muelig den næste Sommer, fordi Sneen end-

liu ved Thorlaksdag, den 18de Julii, laae uoptoet

paa Indmarkerne, og Oefjorde Annalen lægger til

at disse paa sine Steder endog den 24de

4

*) Anf. St. 1 D. S. 230, 244, 254, see Vatnsfjords og

Ostfjorde Annalerne.

*) Glerungsvetur, kominer af Glerungr den Jordens

eller Sneens glatte Tilstand
,
som opstaaer derved,

at den frosne Overflade efter hastig overgaaet Regn

eller rettere Islag, igjen tilfryser, og skjelner sig

derved fra Afrede, at denne opstaaer ved virkelig,

hiin) ved sneeblandet Regn eller Islag. Rolluvetur

liar derimod faaet sin Benævnelse af den Faareode-

læggelse, som den medbragte
;
Rolla er det samme

som Ær, og betyder et Faar af Hunkjonnet.

See Provst Aresens Ann. i Hdskr.



61

Aug. have ligget under Snec. I de nævnte Distrik-

ter dode der ogsaa nogle Mennesker af Hunger

Men at denne Dyrtid ikke har været alminde-

lig hiiver klart af Altings - Vedtægten 1651, at

nye Gaardspladse skulle indrettes uden Skade for
%

Andre og ikke nærmere Andres Landlod end

som 200 Favnes Afstand. Dersom Uaaret havde

været betydeligt over hele Landet* saa havde der

ikke været Anledning til saadan Bestemmelse*

desuden synes Foderlevningérne fra de forrige Aa-

ringer at have givet Kraft til at modstaae dette

Aars Strænghed. Aar 1647 havde man en sjel-

den mild Vinter og fordelagtigt Fiskerie. Hoeav-

len om Sommeren var betydelig, men det hjem-
i

bragte Ilde blev mange Steder fordærvet. Aar

1648 var Fiskeriet ypperligt og IIoavlen fordelag-

tig x
). Aar 1649 var mange Steder haardt, men

i Særdeleshed paa Nord - og Osterlandet. Aar

1653 var meget ufrugtbart 2
). Den 2den Januar

blev saa hoit Vand , at Soen gik langt over det

sædvanlige Flodmaal og forbi alle Gaarde paa Ore-

* bakke, nedbrod Huse og dræbte de Kreaturer, som

vare indelukkede i Stade, men den 6torste Skade

*) See Odd Eriksen Annal, som uagtet forbedret og

foroget ved Præsten John Haldoirsen paa Hytardal,

dog benævnes her efter sammes forste Forfatter, see

og Vatnsfjords Ann. og Oefjords Annalen.
fl

) See Vatnsfjords Annalen.
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anrettede dog Oversvømmelsen paa Gaardene Ilrauu

øg Einarshavn x
). Aar 1654 var en haard Vinter

4

med hyppige Sneefog og Afreder, og de Kreatu- )

rer, som gik paa Græs , maatte doe af Ilunger og

Frost, og Koerne nogle Steder formedelst Foder-
$ ^

mangel slagtes. Aar 1657 omstyrtedes enkelte

Unse liere Steder paa Østerlandet ved Jordskjælv,

og en Gaard odelagdes ganske 2
). Da Kongen havde

befalet, at nogle Islændere skulde reise til Kjoben-

havn for at raadsporgés i Anledning af en ny Taxt,

svarede Lavretten, at det ikke kunde skee for-

medelst Uaar og Uformuenhed i Landet. Aar

1660 indtraf Ildsudbrud af Kotlugja, som ved-

blev den forste Deel af Vinteren, hvorved Gaar- »

den Ilofdabrekka blev ode, foruden anden Skade,

som det havde til Folge. 1661 var Vinteren haard,

Foraarct koldt og om Sommeren liden Græsvæxt

;

Jordskjælv mærkedes i Juni Maaned. Den næste

Vinter 1662 var lig den forrige. Det strænge

Veirlig begyndte i November Maaned, blev noget

mildere ved Midten af Februar Maaned, men '

I
i \>

haardere igjen.ved Paasketider
;
og blev saaledes til

langt ud paa Foraaret,' mange mistede derfor en
• # ^

Deel af deres Faar og Heste. Aar 1666 indtraf

i den 5te Sonnneruge saa heftigt Sneefog at Faar

og Ileste, der gik paa Græsning, indsneedes. 1667

i) See Eriksens Annal og Vatnsfjords Ann.

-) Sammested.
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I

var Vinteren meget mild, og Sneen smeltedes ved

Solens Varme i de korteste Vinterdage. Paa

Gaarden Husefell medgik kun 2 Hestelæs Ilde til

8 Studes Fodring, der i ovrigt gik paa Græs; paa

Osterlandet derimod blev Fodermangelen paa ad-

skillige.Gaarde til megen Besvær, og nogle Men-

nesker dode af Hunger *). Aar 1668 var

Efteraarct meget fugtigt; baade stakket og paa

Marken endnu liggende Hoe blev derfor fordær-

vet, og 500 Læs, som laae uindhbsiede paa Gaar-

den Hole i Hjaltedal, men 800 paa de Gaarden
|

Tingore' underliggende Marker, siges at være bievne

ubrugelige. Aar 1669 medførte betydelig Om-

gangssyge. Vinteren var meget stræng og Anna-

lerne sige, at 1000 Heste ere omkomne ide Gaar-

dene Hole og Tingore mellemliggende Distrik-

ter *). I den 8de Sommerlige (forst i Juni Maa-

ned) indtraf saadant Sneefog, at Faarene paa

Marken indsneede. Her maa dog" bemærkes, at

ingen af de i denne § opregnede Uaar have for-

aarsaget betydeligt Skaar i Folkemængden i Lan-

det, endskjondt de saaledes svækkede Indvaaner-

nes Velstand, at de bleve for svage til at mod-

staae de folgende Uaars Virkninger. Da det i Aaret

1671 blev tilbudet Borgerfjordens Indvaanere ved
J |tt

/ .

x
) Odd Eriksens Annal.

2
) See Odd Eriksens Annal og Præsten Benedikt Pe-

tersens Annal.



fælles Kræfter og Sammenskud at anskaffe sig et

Handelsskib, undskyldte de sig med, ”at alleslags

Elendighed lagde dem Hindringer i Vejen at

skaffe sig de forste Livets Nødvendigheder, da

Drivisen ved Nordlandet, det haarde Vejrlig,

korte Sominere, lange Vintre, Misvæxt ptø Græs,

slet Hoeavl ,
Jordens Tildækning af Snee, soin

gjor Græsgangene ubrugbare til Kvægets Næring

og vedvarende Uveir bidrage i Forening til at

gjore os Livets Ophold besværligt. Vore Krea-

turer doe af Hunger og dog maa vi betale de al-

mindelige aarlige Ydelser.”

§. 17.

Den sidste Deel af dette Aarhundrede var

med Hensyn; til Uaarene ikke uliig den forste.

Aar 1674 var en haard Vinter og overordentlig

stor Kvægdod i Ostfjordene og nordenfor Vadle-

hede. Sommeren i Forvejen blev baade Iloet og

Brændsel fordærvet formedelst bestandig fugtigt

Veirlig, og den næste Vinter mislykkedes Fi-

skeriet paa Oster og Norderlandet
; derpaa

fulgte saa voldsom Folkedod, at mange Gaarde og

flere hele Sogne bleve ode. Fra Paaske 1674

til 1675 regnede man, at i Thingo Syssel vare
« i

1100 Mennesker omkomne af Hunger, foruden

dem, som reisende over Ilbie eller Fjelde dode

under aaben Himmel, og 1400 Mennesker skal

paa lignende Maade være omkomne i Mule Syssel.
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Jorden var i Fardage (forst i Juni Maaned) slet

ikke bleven gron, ogom Sommeren forlod Frosten
f %

ikke Jorden. Befordringen var saa vanskelig,

og Hestemangelen saa stor, at det var umueligt at

faae en Misdæder fra Mule Syssel flyttet til Altin-

get. Aar 1674 var en meget kold Vinter i Dan-

mark og Dyrtid i Norge 1
). Aar .1676 var paa Son-

derlandet meget stor Mangel paa Levnetsmidler,

saa at det blev kjendeligt paa Manges Udseende.

Efter Slagtertid maatte man i Hvannore og Baies

Sogne dcels formedelst Fodermangel, deels til Fol-

kenes Underholdning om Efteraaret slagte 60 Stude,

som vare bestemte til at leve Vinteren over a
).

§. 18.

Det 17de Aarliundrede endte med langvarig

Dyrtid og megen Folkedod, hvortil de foregaaende

Aar paa en Maade havde lagt Grunden, skjoudt

de i og for sig ikke kunne kaldes saa særdeles

haarde. Iler maa da forst nævnes Aaret 1680, i

hvilket saavel Annalerne som Biskop Thorlak i

sin Skrivelse til Thormod Torfesen berette
, at

Vinteren har været stræng og medbragt Kvæg-

dod, at Hoeavlen har været daarlig og Fiskeriet,

enkelte Steder undtagne, er mislykket. Men Grim-

x
) See Sva rfadardals, Odd Eriksens og Benedict Peter-

sens Annaler, samt Trondh. Selsk. Skr. 1 B. S. 152

og Altingsbogen for Aaret 1674 No. 5.

2
) See Benedict Petersens Annal.

(5)



den til denne Skildring af Uaaret, som forfærde-

ligt, er maaskee den, at man for var vant til gode

Aar, hvilket bemeldte Biskops Skrivelse til Bjiirn

Magnusen paa Munkethveraa af 7de Marts 1681

bekræfter, hvor han siger, at næstforegaaende

Aar . liar været blandt de middelmaadige.

Paa sine Steder, f. Ex. i Thingoe Syssel, var

dog Tilstanden temmelig maadelig i Forvejen,

som sees deels af det Foranforte, deels ogsaa

deraf, at Aar 1679 var de Vanfores (Umager- •

nes) Antal i Hofdahverve steget til 34, og de

Boesiddende som skulde underholde saadanne Fat-

tige, vare kun 38, og blot to af dem saa formuen-

de, at de vare pligtige at svare Skiftetiende 1

)*
*).

Den i dette Aar Indbyggerne paalagte store Krigs-

skat havde ogsaa folelig Indflydelse paa deres

Velstand. I deres Ansogning til Kongen, om Ned-

sættelse i denne Skat, dateret 7de Juli 1680 tage

de saaledes til Orde : ”Vii fattige Islands Indbyg-

gere samfftlig, som voress himmelraabende Syn-

ders Skyld af Gudz Itættfærdighed lijembesogte

M See Altingsbogen for Åaret 1679 No. 42.

*) Skiftetiende kaldes Tienden af Losore, naar det er

af den Betydenhed, at Tienden bor deles imellem

de 4 Tiendetagere : Kongen, Kirken, Præsten og de

Fattige, thi, naar den er under 6 Alen, tilfalder deii

udeelt de Fattige, hvorimod Tiende af faste Eien-

domine altid deles i 4 Dele. See Biskop Gissurs

Tiende- Anordning af 1098.
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och straffet håfver voret med haarde Aaringer,

ocli een sær streng hæstforleden Vinter baade

paa Qvægett saavell som Fiskeriet ennd nu lioili-

gen betrængt” o. s. v. Aar 1683 var Soen langt

ud paa Sommeren saaledes tildækket af Driviis

langs med den nordlige Kyst af Landet
,

at man

fra de hojeste Bjergtoppe ikke kunde see aaben

Soe. I Mai Maaned blev en Deel af den dreven

sydpaa lige til Grindevig, hvor Fiskeriet af den

Grund ophorte. I en Ansogning til Kongen,

dateret 13de Juli 1683 ,
bade Islænderne derfor

:

”at hans Majestæt naadigen vilde see hen til

Landets Armod, Fattigdom og jammerlige Til-

stand med Hensyn til Næringsmidlerne
,
især da

Fiskeriet slog feil og Kreaturerne dode for dem,

hvilket Mange i Aar til ubodelig Skade havde

fristet 1 ).” I Aaret 1684 troede man tydeligen

at kunne forudsee, at Alle paa den nordlige Side

af Jokelsaae i Axarfjorden liggende Sogne snart

vilde lægges ode, og Folket bortrykkes af Hun-

gersdod. Forpagtningen af Tingoe Syssel blev ved

Auction offentligen opraabt men fandt ingen Liebha-

ber a
). Aar 1685 var Ildsudbrnd i Grimsvandene

;

Driviisen blev liggende ved Nordlandet indtil

29de Aug., og der blev Mangel paa Næringsmidler

baade til Folk og Kvæg. Hertil kom, at 19 Fi-

| •

*) See Altingsbogen for Aaret 1684 Nr. 49.
2
) See Altingsbogen for 1684 Nr, 22.

'

(5*

*)



skerbaade med hele Mandskabet, henved 150 Mand,

fandt deres Undergang paa Havet. Aar 1686 ind-

faldt saa umaadeligt Sneefog, at det varede ved

i samfulde 3 Dage og 2 Nætter, og dræbte

mange Heste, og kun ved krybende at skyde sig

frem ,
kunde man komme igjennem Seen, som

efter Pastor Benedikt Petersens Vidnesbyrd fand-

tes, opmaalt paa den flade Jord, 3 Alen dyb 1
).

Aar 1688 maatte Kreaturerne, naar man ikke havde
/

Foder nok til dem, formedelst Vinterens Stræng-

hed, og desaarsag ugjennemtrængeligt Sneedække

over Græsgangene, enten slagtes eller doe af Hun-

ger. Ved Foraars Korsmesse faldt inegen Snee,

ledsaget af Frost og Storme, vedholdende i en

heel Uge. Paa Vesterlandet bleve Hestene ind-

sneede i hobetal, og kvalte under Sneedriverne,

og mange Faar i Myre Syssel havde samme Skjeb-

ne a
). Til Beviis paa Vinterens skadelige Folger

kan tjene, at da Landfoged Heidemann bad Biskop

Thord Thorlaksen at skaffe sig tilkjbbs 2 Heste,

som skulde overfores til Kjobenhavn, var Biskop-

pen formedelst Hestedoden ikke i Stand til at

opfylde dette Onske, men istedet derfor overlod

ham en af sine Rideheste. En samtidig trovær-

*) Soe Odd Eriksens Annal.

Anf. Sted, samt Svarfadardals og Past. B. Petersens

Annak



dig Forfatter *) beretter, at i bemeldte Aar har

stor Mangel paa Levnetsmidler fundet Sted især

paa Osterlandet, og dermed stemmer ogsaa et paa

Altinget Aaret 1688 optaget Tingsvidne

1

), livor

Lavtingsforsamlingen siger, ”at hverken de have

oplevet eller af gamle Folk hort omtale saa elen-

dig Tilstand i de sidste 100 Aar i Landet, som

den Gang, især sidstleden Vinter og Foraar, var

almindelig overalt, da Kreaturerne for en stor

Deel vare bortdode, og Nytten og Brugen af de

levende ved det haarde Veirlig tilintetgjort. Man
savnede derfor den rigelige Underholdning, Mel-

ken om Sommeren sædvanligen afgiver, og Fiske-

riet havde sidstleden Vinter været meget usselt;

det saae derfor ud til, at der blev stort Uaar

og Dyrtid.” Aaret 1689 læser man i Altingsbogen

om feilslaaet Fiskerie og Misvæxt paa al Jord-

grode, der lod frygte en stor Mangel paa Livets

Nødvendigheder og ventende Uaar. Malkekvæget

havde man alt slagtet til Livets Underholdning.

Mange Mennesker vare allerede omkomne, andre

nærved at doe af Hunger. Hvorsomhelst Efter-

retningerne kom fra til Altinget, liorte man over-

alt de samme Klager over Landets elendige Til-

stand, saa at mange Bonder maatte forlade Huus

og Hjem. I et Aar 1690 paa Altinget igjen op-

1
) Provst Jolin Haldorsen paa Hytardal.

2
) See Altingsbogen for 1688 Nr. 14.



taget Tingsvidne angaaende Landets oekonomiske

Tilstand siges der: ”1 sidstleden Vinter er hele
» s

Landet overgaaet en stor Nod og Plage. Mange

liave været nodte til formedelst langvarige Snee-
i \

v

fog og slet Veir at slagte deres Kreaturer, desu-

den har Fiskeriet i de fleste Fiskerleier været

siettere end forrige Aar. Hertil kom en tung

Sygdom, som rasede baade op i Landet og ved

Soekysten og bortrev mange Mennesker, foruden

dem, som Hunger og Elendighed havde taget af

Dage; det vilde derfor have været ude med Lan-

det og dets Indbyggere, dersom Gud ikke havde

givet os en for Græsvæxten saa fordelagtig Som-

mer som den nuværende T
). Endskjondt Vinte-

ren Aar 1691 var meget mild, viser dog den i

Aar,et 1692 affattede Altingsbeslutning a
), at Ufor-:

muenheden var saa almindelig, at det ene Herred

ikke var i Stand til at lijelpe det andet. Skapte-
I '

fjelds Syssels Beboere havde i Forening anholdt

om, at det formedelst Uaaret maatte tillades fat-

tige Folk, der havde hjemme i bemeldte Syssel,

at gaae omkring i Landet og tigge, hvilket blev

afslaaet pas Grund af, at man overalt liorte de

samme Klager, at Reppene næsten ikke vare i

Stand til at underholde dem, som nærmest havde

Fordring derpaa. I dette Aar var Vinteren over-

*) See Altingsbogen for 1690 Nr* 34*

a
) Sce Altingsbogen for 1691 Nr. 1.



ordentlig stræng. Bugte og Fjorde bleve saa til-

frosne, at man i lang Tid kunde ride paa lis fra

Skardsstrand til Skogarstraiul. Foruden mange'

Kreaturer fros ogsaa mange Mennesker ihjel.

Næsten alle Steder hindrede Isen Fiskeriet. I

Norge vedholdt Uaaret i 7 samfulde Aar ,
fra

1692 til 1698 *).

§. 19.

Aar 1693 spyede Ilekla Ild, Stov og Aske,

saa at Kreaturerne maatte holdes paa Stald, uag-

tet Græsgangene vare uden Snee; forovrigt var

Veirliget om Vinteren overmaade godt, der faldt

nemlig aldrig Snee den liele Vinter undtagen overst

paa Fjeldene. Gronsværen kunde midt om Vin-

teren skjæres til Bygninger. Græsvæxten om Som-

meren var god og Iloebjergningen faldt godt ud.

Foreller dode i de ferske Soer og fandtes saa-

ledes opdrevne paa tort Laud a
). Aar 1694 foraar-

sagede Drivisen stor Misvæxt og Uaar. Man be-

mærkede som en Fdige af det foregaaende Ud-

brud af Ilekla, at nogle Hestes og Faars Tænder

bleve besatte med gule Pletter, nogle faldt ud,

og i deres Sted fremkom andre mindre, spidse

og runde som Ilundetænder. De plettede Tæn-

der bleve more og kunde skjæres med Kniv lige-
i

som Træe. Paa nogle Kreaturer skilte Tandkjd-

*) See Trondh. Selsk. Skr. Anf. St. S. 156 fg, og S. 159.
2
) See Odd Eriksens Annal.
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i

det sig fra Tænderne, og dette fandtes om Efter-

aaret Ted Slagtetiden besat med Orme; dog bleve

disse gule Pletter ikke de levende Kreaturer til

nogen synderlig Hindring ?). Aar 1695 var Vin-

teren stræng, Foraaret koldt og Græsvæxten saa

liden om Sommeren, at man ikke kunde slaae Hoet

af Tunene, og det afslaaede Hoe var saa smaat,

at det maatte flyttes lijem fra Marken i Sække,

og man kan antage, at Qvantiteten af det i denne

Sommer indavlede Hoe har forholdt sig til hvad

der i middelmaadig gode Sommere indsamles,

som 12 til 80 2
). Oin Efteraaret var koldt

og fugtigt Veir og den næste Vinter grasserede

farlig Omgangssyge. Drivisen drev op til Nord-

landet, derfra til Ostkysterne og henimod Slut-

ningen af Vinteren lieelt til Thorlakshavn
; siden

forbi Reykenæs og til den anden Side af Garden,

og endelig omtrent ved Vintersfiskeriets Ophor kom

den vesterpaa til Hvalsoerne og ind i Hylaraaens

Munding; hvilket var desto mærkeligere, som den

ikke i de sidste 80 Aar nogensinde havde drevet

forbi Reykenæs. Omkring Vestkysten naaede den

syd til Latrabjerg. Nord paa kunde man ved For-

aars Korsmesse gaae eller ride foran enhver Fjords

Aabning paa lis 3
). Præsten Benedikt Petersen

J
) See Pastor Petersens Annal.

a
) Past. Bpnedict Petersens Annal. t

3
)
Odd Eriksens og Svarfadardals Annaler.

i
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tilfojer, at man den »Gang har kunnet gaae paa

Isen fra Skagen paaAkranæs til Holme Kjobsted.

Fiskeriet var om Vinteren godt, 'og en Fiskers

Andeel kunde udgjore 1200 Stykker Torsk, men

Fangsten blev mange Steder fordærvet formedelst

idelig Regn og Slud 1
). Næste Aar, nemlig 1696,

var Vinteren meget stræng og saa stor Kvægdod,

at man ikke erindrede en lignende siden den saa-

kaldte Hvidevinter Aar 1634, hvortil den daarlige

Græsvæxt, som den foregaaende Sommer havde

fundet Sted, meget bidrog. Den Gang bleve de

dode Heste ædte af de Levende, og Faarene aad

Ulden af hinanden, uagtet de ikke egentlig kun-

de siges nodte dertil af Hunger, men tvertimod

vare vel ved Magt. I Tingoe Syssel omkoin

mange Mennesker nf Hunger 4
). Præsten Be-

nedikt Petersen siger, at efter denne Vinter

var overstaaet, beholdt adskillige Bonder kun 1

Hest, og at det var en Sjeklenhed, hvis nogen

ejede 5Heste* *). Ligesaa gik det med Faarene,

/

x
) Her kan eftersees P. Vidalin om Islands Opkomst

§. 5. S. 10.

ft
)

See Odd Eriksens og B. Petersens Annaler.

*) For at give denne Angivelse et mere i ojnefalden-

de Udseende, bemærkes, at enhver Bonde i Oplan-

det og overalt de, som have noget betydeligt Land-
brug, maa, formedelst Landets locale Beskaffenhed,

hvor al Slags Kjorsel er umuelig eller i det mind-
ste ikke brugelig, og hvor Reiser og Tilforsel af



og nogle Gaarde mistede alle deres Heste og

Faar. Denne Kvægdod og den derved foraar-

sagede Ulæmpe omtales ogsaa i et Aar 1096 op-

taget Altingsvidne , liyor det ogsaa bekræftes, at

Koerne, som om Vinterenjietop bleve reddede fra

Hungerdoden, ikke have kunnet give Mælk ; samt

at de Gaarde, som forrige Aar letteligen kunne
$ *

#
'

bortbygsles, nu ikke mod nogen Afgift
,
ja end

ikke med sædvanlige Kvildebesætninger kunde bort-

fæstes, og at disse Omstændigheder lade befrygte

Ilunger, Uaar og Folkedod.

§.. 20 .

j

Uagtet Vinteren 1097 var meget haard, led-

sagct af Sneefog og Afreder, foraarsagede den

dog ikke stor Kvægdod , thi i de forrige Aarin-

ger vare saamange Kreaturer dode, ja nogle Ste-
, # • *»

der gandske uddode. Faarene bleve saaledes for-

fulgte af Bæve, at Rogternes Opsyn var utilstræk-

keligt til at værne om dem , thi Rævene vare

dristige nok til at gaae ind i de aabne Faarehføe,
%

alle Nødvendigheder, saavel af Landets egne Pro-

ducter og Bygnings Materi alier, som fra Handels-

stederne og Fiskerstederne desaarsag maa skee paa

andre foran beskrevne Maader ved Hjelp af Heste,

see at komme i Besiddelse af saamange af disse

som mueligt; det pr derfor sædvanligt, at en mid-

delmaadig velhavende Bonde er Eier af 10 til 20
Stykker Heste. Jævnfor E. Olavscns og B. Paulsens

Reise i Island Kluivn 1772 S. 177 og 102.



veil hvilken Leilighed de undertiden bleve fangede

med blotte Hænder, men hyppigen ved Iljelp af

Itævesaxe; man fandt dem ogsaa omkomne af Hun-

ger paa Marken, men derved bleve nu Faarene

nogen Tid frie for Rævenes Forfolgelser. Det fol-

gende Foraar var koldt og sinkede Græsvæxten;

Kulden havde desuden skadelige Folger for selve

Gronsværen
,
som hist og her visnede og blev

skaldet. Alle Fjorde paa Nordkysten bleve alt

midt om Vinteren opfyldte af Driviis T
). Bened.

Petersens Annal tilfojer, at Elven Hvitaa kaldet,

har været tillagt fra Mortensdag (Ilte Novbr.)

lige til Sommeren (midt i April Maaned), og at

man har redet over den paa lis nærved Gaarden

Haafell. I de for Uaaret mest udsatte Bygder

omkom mange fattige Mennesker af Hunger. Odd

Eriksens Annal angiver, at i Bygden TrækyIle avig •

ere 54 Mennesker omkomne af Hunger (Middel-

tallet af Indvaanerne i denne Bygd kan antages

i Tidsløbet fra 1703 til 1782 at have udgjort

230), omkring Sneefjeldsnæs Jokelen 34, og i

Bygderne Fljote og Olafsfjord med omliggende

Egne over 100 Mennesker', men dog skal Folkc-

doden have været endnu storre paa Langenæs og

der omkring. Præsten B. Petersen paastaaer, at

i Svarfadardal ere 70, men i Bygden Hofdeliverfe

J
) Odd Eriksens og B. Petersens Annaler.
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30 Mennesker omkomne af Hunger, og at ct for-

holdsmæssigt Antal i de andre nordlige Distrikter

har maattet friste den samme Dodsmaade. I et

denne Sommer paa Altinget optaget Tingsvidne

siges, ”at paa Vester- samt Norder- og (Mer-

landet ere om Vinteren
,
Foraaret og til den Tid,

da Forklaringen blev afgivet, mange Mennesker

dode af Hunger og Elendighed, hvortil Vinte-

rens Strænglied ovenpaa de foregaaende slette

Aaringer i Forbindelse med Kvægdoden og

mislykket Fiskerie lige til Juni Maaned, forme-

delst Havisen har bidraget.” Den Gang yttrede

den saakaldte Hettusdtt (et Slags Halssyge) sig

blandt Adskillige x
). Dyrtiden Aaret 1098 og

1699 foraarsagede mange Menneskers Dod, især

ved Soekanten; Magen til saa stræng Frost som

den sidstnævnte Vinter kjendte man ikke. Snee-

fogene ,
som i denne Vinter ellers toge meget

Overliaand, begyndte paa Sonderlandet ved V i n -

ternætter (omtrent midt i October Maaned),

men paa Nordlandet ved Michelsdag. Soen blev

i denne Vinter saaledes tillagt, at man kunde

ride over Staksfjorden paa lis eller fra Garden

til Vandslosestrand. Svaner og andre Fugle fand-

tes frosne ihjel ved Stranden. ' Skovene bleve

saaledes betyngede af Snee ,
at Stilken knekkedc

x
)
Odd Eriksens Annal.

\
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over, ligesom deimeget odelagdes derved, at de

ved i flere Vintre ovenpaa hinanden at blive gjen-

nemfrosne, ikke kuiule friskes op igjeii, inen vis-

nede lien. Mange Mennesker fros ilijel ude i den

frie Luft. Foraaret var koldt og Jorden i Begyu-
f

delsen af Mai Maaned overalt under Sneen; alle

Fjorde ved' Nordlandet vare opfyldte med Haviis.

Hvitaa i Borgerfjorden blev uagtet sin rivende

Strom tillagt op til Gaarden Store-Aas, og Skore-

dals-Soen, der tilfros ved Allehelgensdag
, blev

ikke optoet forend efter næste Sommers Fardage x
).

Fiskeriet fra Sneefjeldsnæs Syssel var usselt, og

70 Mennesker omkom der af Hunger. Næste

Sommer medbragte behageligt Veirlig og for-

deelagigt for Græsvæxten og Hoeavlingen 2). Aar

1700 var hele Vinteren meget stræng, og paafol-

gende Sommer mod Slutningen meget fugtig;

Hoet blev derfor fordærvet; der blev almindelig

Dyrtid, men især paa Nordlandet, hvor mange
i

Mennesker omkom af Hunger og Elendighed,

hvilket ogsaa traf Sonder- og Vesterlandets Ind-

byggere, men dog meest Omflakkere fra andre

Fjerdinger, der havde maattet opgive deres Land-

boe, og andre fattige Huusmænd, som i de bedre

Aaringer vare antagne af Kystbeboerne til deres

Fiskebaades Besætning, hvilke de nu ikke kunde

*) See Odd Eriksens og B. Petersens Annaler.

2
) Svarfadardals Annal,

s
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underholde formedelst bestandigt Overlob af frem-

mede Fattige, der naturligviis raeest gjorde Ulei-

liglied der^hvor de modte den velvilligste Behand-

ling; saaledes bleve de mere velhavende ogsaa forar-

mede. Mange bleve formedelst giftige Nærings-

midlers Brug skilte ved Livet. Itan og Tyverie

tog meget Overhaand x
). Præsten Benedikt Peter-

sen siger , at den Gang spistes baade He-

ste og Ravnekjdd. Foruden den anforte Folke-

dod indtraf den Ulykke i Gulbringe Syssel, at

150 Mennesker fandt deres Undergang paa Soen,

hvoraf 129 omkom paa een Dag ved pludselig op-

staaet Uveir den 8de Marts 1700. Denne Dag

druknede 22 Mennesker ved Sneéfjeldsnæs Joke-

len. 1 en Ansogniiig til Kong Fredrik den fjerde,

af 2den Juni 1700,' om at den ene af Lavmaeh-

dene maattercise til Kjobenhavn, for der at gjore

Indberetning om Landets Tilstand, tage Indbyggerne

saaledes til Orde: ”Det haifver behaget dend

Retfærdige Gud att hjcmsbge ocli straffe voris

Synder med langvarig Plage paa mannge Aar med

Ilunger och Dyrtid, saa mange Mennisker aflf

Hunger ere bort dode næsten offver alt Landet

och allermeest ere i dette ofTvcrstaaende Aar,

och der foruden nu i forleden Vinter bleven eu

stoer dehl Fisker -baade med mannge Mennesker

vi) Odd Eriksens og B. Petersens Annaler.
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paa, saa ikke siden Landet blev bebygt skal flere

paa eengang være forgaaen ,
saa det er for Men-

neskelig Ojne at see, monne Landet inden kort

Tid vorde bde. ,, Aar 1701 var Vinteren overalt

meget stræng, undtagen i Arnæs og Rangarvalle

Sysseler, dog siges i de i bemeldte Sysseler op-

tagne Tingsvidner, at gamle Folk ikke kunde erin-

dre saa afmægtig Tilstand som den Gang. Af de

Oplysninger, som de i Tingoe- Vadle- Hegrenæs-

Hunevatns- Isefjords- Borgerfjords- Skaftefells og

Mule-Sysseler optagne Tingsvidner give, vil jeg

kun bemærke, livad ligeledes er at læse i Beret-

ningerne fra Arnæs og Rangarvalle Sysseler, at

Græsormen i Skaftefells Syssel, forvoldte den

storste Skade, og i den vestre Skaftefells Syssels

3 Reppe, hvilke, naar derved menes Tingsogne,

udgjore hele Sysselet, vare 460 Fattiglemmer for-

delte til Underholdning mellem de Boesatte (hvis

Antal i Aaret 1703 udgjorde 246). I Mule Sys-

sel tvang Noden Indbyggerne til at spise Tang,

og en Præst blev fort om kling som Betler iblandt

Bonderne. I Vester Isefjords Syssel dode mange

Mennesker af Hunger, og de paa Fjeldskagen sig

opholdende Fiskere spiste adskillige næsten uspi-

selige Fiskearter, I et Tingsvidne fra Ilegranæs

Syssel anfores : ”at af 240 Vætter Fisk, som skul-

de svares til Hole Bispestol af Fljote Ombud, vare

kun 4 erlioldelige, men i Kvildelejerne, som skulde

\
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erlægges af Bispestolens Iljeramegods med Smor,

manglede 60 Vætter; derhos siges der, at i For-

aaret 1701 ere 20 Mennesker dode i Svalbards
( t

i

Sogn, der indeholder 14 Gaarde, 90 Mennesker i

lleykedals Sogn, bestaaende af 60 Gaarde, 40 i

Ilofdehverfis Sogn, som tæller 30 Gaarde etc.”

Alle Tingsvidnerne stemme overens deri, at Uaaret

har vedholdt i 7 Aar, og at Hovedaarsagen der-
• • i

til har ligget i de Omflakkendes tiltagende Mæng-

de. 1 dette Aar rasede den fornævnte Hettusott,

fornemmelig ved Soekanten formedelst Kystboer-

nes usunde Levnetsmidler. Græsvæxten om Som-

meren var daarlig, Hoeslætstiden kort og det ind-

stakkede Hoe blev fordærvet og mange Steder

blev det henliggende paa Markerne. I Vester-

Skaftafells og Rangarvalle Sysseler Jog Græsor-

men meget Overhaand, og Hjemmemarkerne saae

ud som om de vare svedne med gloende Jern,

man sankede disse Græsorme somme Steder hobevis

sammen og opbrændte dem x
). Præsten Benedikt

Petersens Annal indeholder den Beskrivelse over

disse Græsorme, at de vel i Forstningen vare

smaae, men tiltoge i Storrelse, indtil de bleve

som en halv Mands finger. Bemeldte Præst for-

tæller ligeledes, at Græsormene ere Aaret 1702

nedfaldne fra Skyerne med Regnen, ligesom for

*) See Odd Eriksens Annal. \
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Denne Beretning, som stemmer med hvad' me-

nig Mand har antaget, maa ikke forstaaes bog-

stavelig, men saaledes,, at Maddiker (erucæ eller

larvæ), som udklækkes i en sandig og haard Jordbund,

komme især tilsyne i Regnveir. Fiskeriet var

overalt maadeligt, man samlede og hjembragte

Fiske -Been, og gjorde dem ved lang Tilberedning

spiselige. Mange eensomt liggende Gaarde. bleve *

da ode. Ran og Tyverie tog stærk Overliaarid, og

saa stor var Mangelen paa Levnetsmidler ,
at i

Tingoe Syssel alene dode over 120 Mennesker

af Hunger x
). Endskjondt Veirliget Aar 1702 var

meget behageligt, og Græsset paa Hjemmemarker-

ne alt i Fardage fuldmodent til at afslaaes
, var

dog Armod og Mangel saa almindelig , at mange

Mennesker paa Akranæs og flere Steder dbde af

Hunger 2
); hvilket ene kan tilskrives de forrige

Aaringers Dyrtid. Commissarierne, Professor

Arne Magnusens og Vicelavmand Paul Johnsen Vi-

dalins Skrivelse til Rentekammeret, dateret Hvara-

me i Dale Syssel d. 16de September 1702, viser

Landets Tilstand paa den Tid: ’TIer er overalt

i Landet saa stor Armod og Fattigdom, som her •

vel ikke i lang Tid har været; Fiskeriet slaaer'Feil

x
) Svarfadardals, Odd Eriksens og Bened. Petersens An-

naler. Dermed stemmer og Indbyggernes med Lav-

mand Lauritz Gottrup til Kongen oversendte Skri-

velse, dat. 15 Juni 1701.
2
) Præsten Bened. Petersens og Odd Eriksens Annaler.

c«)

c
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overalt, Qvæget er i de forrige haarde Aaringer.

bortdot, Gaardene derover staae ode mange Stæ-

der. De faae Penge, som her til forne have

været, ere moxen alle udaf Landet, formedelst at

Indbyggerne ndi Mangel af Valire, dermed have

maatt betale deris Gjeld hos Kjobmændcnc
, og

J \ *
|

kjobe det de til Livs Ophold fornemmeligen have

• havt fornoden. De drivende Træer, som aarligem

plejede at komme ilydende her til Landet, hore

op, hvilket er snart den storste Plage for Landet,

saasom det Tommer, som af Kjobmændene lier-

hid fores, er ikke halvparten saa godt, og dog

meget dyrere. Osterlandets vesterste Deel anfegtis

' saa storligen af Sandfog og flydende store Elvers
I

1 ^ %

Magt, at det synes at ville blive ode inden en

kort Tid , den haver og nu udi nogle Aar hvert

Foraar været plaget med Orme, som opæde Græs-

roden, og i Grund cklelægge Græsset. — lier er

og snart ingen Skikkelighed angaaende Ilusaven,

eller Disciplinam oeconomicam , saa at Tjenerne

raade iblandt meer end Husbondenn,* og alminde-

ligen gjordet;, dem got synes. Alle disse Uorde-

• ner have fyldt Landet op med Betlere , hvoriblandt

lindes mange friske fore Mennesker, kvilke, naar

de af Boiidenn intet bekomme til givende
, eller

'

. ,
• i

ikke saa meget som de vil, saa stjæle de, og forove

andre Modtvilli^heder.’ > At denne Beretning ikke

er overdreven, derom vidne baade samtidige Skri-
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henter, og ligeledes skrev Rentekammeret til Com-

missariernp igjen den 18de Mai 1*703: ”Hvad de

berette om Landets armelige Tilstand, have vi og

af Commerceraad og Amtmand Mullers Relation

fornemmet.” De islandske Kjobmænd sige i deres

Skrivelse af 1705 til Commerce- Collegiet at de

i Aarene 1700—1702 have faaet 2 Skibe hjem

fra de islandske Havne uden at de hjembragte
\ #

Varer, og nolge faa, som kun havde 12, 30 å 50

Skippund Fisk inden Borde.
'

\ * • I / \ i

§. 21.

I den forste Halvdeel af det 18de Aarhun-

drede har Dyrtiden ikke været saa stor, at den

har foraarsaget Folkedod; thi vel ere enkelte

haarde Vintre indfaldne
,
men ikke umiddelbart

efter hinanden, og Indbyggernes Tilstand var saa-
% % *

dan, at man nogenlunde kunde raade Bod paa den ;

thi som oftest var Græsvæxten ret god, og dejuden

vare Foderlevninger i Behold fra det ene Aar

til dét andet. Saaledes kan Aaret 1703 ikke reg-

nes blandt de gode Aar
;

thi Gommissarierne

Professor Arne Magnusen og Vice- Lavmand Paul

Vidalin sige i deres Relation til Kong Frederik den

4de, dateret Hvalsnæs den 30te August 1703:

”Denne Sommer have hæftig Regn og Stormvinde

grasseret og i Skrivelse til Rentekammeret, da-

teret Hvalsnæs d, 1te September, samme Aar sige

OB*)

/



de: "Landets almindelige Tilstand den forgang-

ne Vinter kånd regnes iblandt dem, som paa det

hæftigste have trokt Landet; i det Sneen uden

Ophor nedfaldt, og siden continuerlig blev liggen-

de paa Marken, og bedekkede den, undtagen udi
% *

nogle Herreder nord i Landet. Vinteren varede

og saa længe ud paa Foraaret, at man sidst i

Majo og forst i Junio ikke kunde komme over

Bjergene paa anden Maade, end at sanke en Hoben

Heste til at bryde igjennem Sneen, og gjore Vej,

i hvilken man bagefter kunde gaae til Fods. Her-

udover liorte Hoet op midt i’ den Tid, som det

mest behovedes, Qvæget derover mange Slæder

uddode , og det som er bleven tilbage
, har for-

medelst dets slette Tilstand gjort liden Gavn i

denne Sommer. I Ugen for Pintzdag indfaldt et

forfærdeligt Uveir med Frost og Snee, som stor-

ligen odelagde de unge Lam. Samme Tid korn

der til Landet drivendes den grønlandske Is (Ha-

vis kalde de her) som tildekkede Vester- og Nord-

vestkanten af Landet, og i saa Maade formeenede

Folkene Soen, som visseligen havde i Mængde

doet af Sult, hvis ikke Guds barmhjertig ilaand

samme Haviis iuden kort Tid havde igjen taget fra

Landet. Med llbebjergningen har det her Sbn-

derlands norder og vester paa i denne Sommer seet

ud paa det allcsletteste ,
i det her siden Medio

Julii have været continuerlige Itegu, saa at Fol-
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kene derudover vare fast bievne mistrostige. Nu

for 8 Dage begyndte Regnen at liore op, saa at

man siden den Tid haver bjerget Hoet, saa for-

dærvet som det var, allene det lader sig ikke an-

see, at blive tilstrækkelig Vinterfodc for Qvægfet,

ihvor lidet deraf er blevet tilovers.” Men skjondt

Udsigterne den Gang vare daarlige, fulgte dog

ingen Ødelæggelse
; thi Efteraaret 1703 var meget

mildt og behageligt * som bemeldte Commissarier
*

bemærke i deres Relation til Kongen
,

dateret

Thykkebai - Kloster den 20de September 1704* •

Aar 1705 var Vinteren haard, Foraaret og Somme-

ren kold, og Snee faldt midt om Sommeren
; Græs-

væxten rar desaarsag ussel, Havisen ved Nord-

og Vesterlandet gik ikke bort Forend sildig om

Sommeren. I Aaret 1706 blere formedelst Dyrtid

og Armod 9 Gaarde i Arnæs Sogn i Trekyllesvig

ode *). Det Aar mærkedes Jordskjælv forst den

28de Januari, siden den 1ste og 20de April, hvoraf

det sidst indtrufne kuldkastede 24 Gaarde i Ol-
f

veset og Floen. Ikke allene Tommeret, som var

i Bygningerne
,

blev ved den Leilighed brækket,

men Væggene bleve saaledes omvæltede, at deres

Grundlag kom til at sidde overst. Nogle Steder

bleve de svagere Bygninger staaende, imedens de
I _

stærkere omstyrtede. Huusgeraad og Levnetsmidler

x
)
See den af Præsten Benedikt paa Heste forfattede

k Annal.
'

i



toge megen Skade, og Kreaturer bleve derved

slaaede ihjel, men af Mennesker korn kun et

eneste Fruentimmer til Skade. Rystelserne ved-

lioldt langt ud paa Foraaret ,
men mærkedes min-

dre paa Vesterlandet; thi paa Ondverdarnæs blev

man dem næsten ikke vaer x
). Aar 171,5 var For-

aaret koldt, Græsvæxten daarlig og Hoebjergnin-

gen mislykkedes især paa' Nordlandet. Paa Al-

tinget vare den Gang usædvanlig Faa tilstede for-

medelst det daarlige Veir, som hindrede Folk fra

at reis.e derhen. 2
) Aar 1716 faldt saa megen

Snee i Juni Maaned, at Koerne maatte indtages

paa Foder
;
Faar og Stude, som vare ude og langt

fra Gaardene oppe paa Heder eller Afretter*),

bleve oversneede og dræbte. Græsset blev ned-
/ \ /

tryktog kunde ikke komme sigigjen, ligesom Krea-

turerne malkede mindre 3
). 1716 var Ildsudbrud i

Grimsvandene og 1717 i Osterjoklerne, saa at der

i Tingoe Syssel faldt saa meget Sand den 17de

September, at det gik Folk næsten op til Knæerne.

Dette Sandfog, som strakte sig til Oefjorden,

foraarsagede der den paafblgen.de Vinter megen
I

T
) Odd Eriksens Ann.

-) See Præsten Benedikts Annal.

*) Afréttr kaldes den Landstrækning, der som fælles

Græsgang staaer aaben til flere Bygdelaves Afbe-

nyttelse , og hvor Kreaturerne om Sommeren drives

lien for at blive fede.

3
) See Odd Eriksens Annal.



Hestedod 1
). Vinteren 1718 omtales vel i Anna-

\ f *

lerne som stræng, men tydeligst er den beskre-

ven i Biskop John Vidalins Skrivelse til Lavmand

Paul Vidalin, dateret 27de April 1718, hvor det

hedder : ^Vinteren har været en blandt de liaar-

deste fra for Juul og næsten lige til Sommerens

Begyndelse, de om Vinteren græssende Krea-

turer ere mange Steder aldeles odelagte, og ad-

skillige Bonder have maattet til stort Tab for sig
t \ * m

slagte deres Kreaturer, og de efterlevende ere

meget medtagne. Fiskeriet har til Datum været

ubetydeligt.” I en senere Skrivelse, dateret 21de

Mai samme Aar, siges der: ”Siden for Juul har

Vinteren været meget stræng og foraarsaget stor

Kvægdod. Fiskeriet har været meget slet i alle

de Fiskerleier, som ligge mellem Garden og

Kjalarnæsset, saa at nogle Bonder paa Næssene

derimellem have maattet forlade Huus og Hjem.

Gaardene ere satte ode og Kvildebesætningernc

dode ;
dette samme har været Tilfældet, skjondt i

mindre Grad, i dette Syssel (o : Arnæs Syssel).

Efter Udbruddet af Kotlugja var liaard Vinter

1722 , men især Vinteren 1728. Svarfadardalé-

Annalen giger, at Foraaret den Gang er af gamle

Folk sat næsten lige ved Siden af det liaarde

Foraar 1674. Præsten Thorlak Thorarensen tager

ventelig Hensyn til dette haarde Veirlig i hans

i •

x
) Samme Annal.
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Digt pagnar-mdl (Taushedsdigt kaldet 1
). Aar

1735 gjorde Græsormeu endnu megen Skade paa

Osterlandet; den Gang vare Græsgangene lige fra

Vinterens Begyndelse saa oversneede, at Kreatu-

rerne nogle Steder hele Vinteren, men dogisær fra

December Maaned lige til Korsmesse, og paa Nord-

landet til Fardage ikke kunne faae nogen Næring

af Jorden. Græsvæxten var den Gang ogsaa daar-

lig, Heste og andre Kreaturer dode. Aar 1738_

begyndte Vinteren ved Allehelgensdag, og den forste

Halvdeel af samme var Jorden utilgængelig til Græs-
* / % * # »

ningfor Kreaturerne, og Soen for dem, som skulde

hente Næring af den. Strax ved Aarets Begyn-

delse 1739 begyndte Veirliget at blive strængt,

og ingen Jordgrode var i Fardage fremkommen
w "

paa Vester- og Nordlandet, saa at Kreaturerne hist

og her omkom af Ilunger. Aar 1740 faldt megen

Snee paa Nordlandet i den 12te Somnieruge 2
).

1741 var stor Misvæxt paa Græs ; Mangel paa

Regn lige fra Korsmesse til St. Hansdag foraar-

sagede, at Græsset visnede paa de Iljemmemarker,

der vare liaardbundede. Paa Osterlandet tog Uaaret

sifaledes Overhaand, at paa de Gaarde, hvor i

Middelaar kunde fodres 8 å 9 Stykker Hornkvæg,

*) See Ljddmæli (Digtsamling)
,
udg. Holum 17S0 S.

263.

a
) See Provst Th. Thorarensens Vise, som kaldes Ver-

tidsannal 1740 i Ljodmælum 2den Udg. S. 288.

N
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kunde nu kun holdes 3 å 4 Stykker. Vinteren

1742 var Frosten saa stræng, at man kunde gaae

paa lis over Breidesund og imellem alle Oern'e

paa Breidefjord. Ved Hjallesand var Soen saa-

ledes tillagt, at man ikke kunde roe ud paa Fiske-

rie, og saa langt Ojet kunde række, var ikke aaben
f ^ ^

Soe at see. Paa Østerlandet og i Øefjorden om-

kom haade Heste og Faar. Provst Thorstein Ke-

tilsen paa Hrafnegil har skrevet, at Hestedoden ,

den Gang har været almindelig, at 60 Heste ere

dode i Thistilfjorden, og at Tommer, hovlet i

Spaaner, er brugt til Heste- Foder. I Valle Rep

siger han, at 80 Heste ere omkomne, men 100

i Fljotsdalen, og at mange Gaarde ere formedelst

Kvægets Ødelæggelse forladte af deres Opsiddere.

Aar 1743 medforte igjen Kvægdod, og 1745 om-

tales Misvæxt paa Græs, samt at Havisen har ligget

rundt omkring næsten hele Landet 1
), og at Fro-

sten i Jordens Indre ikke er optoet forend efter

St. Hansdag. Aar 1747 var Vinteren meget haard

og Fiskeriet slet; den Gang dode 4 eller 5 Men-

nesker af Hunger paa Akranæsset 2
). Men omend-,

skjondt enkelte Vintre vare strænge, kan dog ikke

siges
,
at almindeligt Uaar, end mindre stor Folke-

ddd af Hunger, er indtrulfen ; tvertimod findes Ind-
^ I

0 % V

x
)

See (Jon Thorkelsens) Tilgift til Andersons Efter-

retninger om Island S. 309.
fl
) See Jon Olafsens Annal. v

1



byggernes Velstand at have tiltaget, skjondt i

ulige Grad det ene Aar mere end det andet, og

. liaar man fraregner de 2 Aar 1739 og 1740, i

hvilke Sygdomme grasserede, sainj Aaret 1742,

da Kopperne rasede, saa kan Folkemængdens Til-

væxt i de 14 Aar fra 1735 til 1761 ansættes til

0000 Individer, eller 500 aarlig x
).

§. 22.

'
i »

Med Aaret 1751 begynder den Dyrtid, som

1757 steg til det Ilojeste. I dette Tidsrum

udbredte den sig over hele Landet mere og mere

skadelig, eftersom den modvirkende Kraft blev

svagere. Omkring Langenæs blev Kvægdoden

dog storst, og der bleve 40 Gaarde Aaret 1751

forladte af deres Beboere, der ikke havde Kræf- «

ter til at drive dem; mange Mennesker omkom

af Hunger. Den fornævnte Provst Thorstein Ke-

tilsen siger \ Optegnelserne over sin Tids Be-

givenheder, at i de forbigangne Aar ere Ind-

byggerne paa Norder- og Osterlandet bievne

meget forarmede og have mistet deres Kreaturer,

af hvilke de kunne have levet, og at Aaret 1750

ere 40 Gaarde paa Langenæs i Vapnefjord og
*

Fljotsdalen bievne ode og 44 Mennesker dbde af

Hunger. 1752 var mange Steder Uaar; som Be-
m

viis paa Frostens Strænghed i denne Vinter er,
,

x
) See det isl. Litterat. Selsk. Skr. 6 B, S. 264.
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at Vintersprækker fandtes næste Sommer i Græs-

dalene over 40 Favne i Længden

1

). Sygelighed

lierskede om Sommeren og henad Efteraaret, som

hortrykkede især Born og gamle Folk; at 15

Fiskebaade forulykkede paa Soen, gjorde ogsaa

betydeligt Skaar i Folkemængden. I Borgerfjorden

var Faaredoden saa frygtelig, at alene i Myre

Syssel siges 2000 Stykker at være omkomne 1
).

Forst i dette Aarliundrede var hele dette Syssels

Faareantal anslaaet til 18434 Stykker, 1700 til

14660, 1770 efter overstaaet Faarepest til 2508;

1783 var Antallet igjen voxet til 7771, men efter

Uaaret 1784 vare kun 751 Stykker Faar i be-

meldte Syssel, og altsaa tilbage af den førstnævn-

te Stamme 1 af 24 ;
1753 blev Uaaret storre især

/ 1

i Ostfjords og Thingoe Sysler. Endnu i Octoher

Maaned laae iHunevands Syssel Hoet paa Hjem-

memarkerne, og kunde ikke formedelst vedhol-

dende Fugtighed blive indstakket 3
). Aar 1754

5. s

indtraf paa Skagestrand liæftigt Sneefog med Frost,
t % %

som vedvarede i 18 Uger; Jorden,vari visse Egne

dækket med Snee lige til Sommerens Begyndelse.

Jon Olafsen 4
)

siger, at den Gang ere 50000

Faar og 4000 Heste dpde paa .Nordlandet. Provst
|

•

t

*) See E. Olafssens Reise i Island S. 645.
2
) See Jon Olafsens' Annal.

3
) See Provst Th. Ketilsen, anf. St.

4
) Anf. Sted.
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Gudlog Svendsen i Vatnsljord, Forfatter til den

her saakaldte senere Vatnsfjords Annal, der tager

sin Begyndelse ved Aaret 1751, skriver deri blandt

andet dette: Fra Nyaar 1754 var Vinteren

meget stræng, saa at Kreaturerne omkom hobe-

viis, dog meest paa Nordlandet; hertil kom Mis-
• |

væxt paa Græs den paafolgende Sommer, og det

indbjergede Hoe blev bedærvet; den næste Vin-

ter var lige til Juul stræng som den forrige, og

Fiskeriet mislykkedes, man erindrede næsten ikke

at have oplevet Magen til saa slet et Aar; den Gang

aade de levende Heste de dode 1
). 1755 tog U-

aaret stærkt Overhaand, saavel formedelst de

foregaaende liaardé Aaringer, som formedelst den

Ubehagelighed baade til Soes og Lands, som nær-

værende strænge Vinter foraarsagede. Mange

Gaarde bleve da forladte, og den tiltagende Om-

flakken og Tiggerie fremvirkede Uordener og Ty-
t % • »

verie a
). lidsudbrud af Kbtlugjå forvoldte

,
at 50

Gaarde bleve ode 3
). Drivisen blev liggende ved

Nordlandet indtil den 3die September, og hindrede

% Jlandelsfartojer fra at kunne havne sig om

Sommeren 4
). 17<^> tog Uaaret endnu mere Over-

*) See E. Olafsens Reise i Island S. 645 .

2
) Den senere Yatnsfjords-Annal.

3
) E. Olafsen anf. St. S. 756 ff.

4
) Eriksen i Vidalin om Islands Opkomst S. 15 f.

Den senere Vatnsfjords-Annal.

t
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haand, især paa Nordlandet og sonderpaa i Bor-

gerfjorden, saa at Folk dode af Hunger og Elen-

dighed. Af det saakaldte Fljote- Ombud skulde

svaVes (til Hole Bispestol) 227 Adl., men ved da

optaget Tingsvidne blev det bekræftet, at kun 20

Udi. vare erholdelige , og af bemeldte Ombuds

Jordegods bleve 20 af Bispestolens Gaarde ode.

Vinteren var lige fra Nyaar til Enden meget

stræng og aflostes af et koldt Foraar, men Som-

meren var meget fugtig. Efteraaret og den forste

Deel af den næst paafolgende Vinter medbragte

meget ustadigt Veirlig, Fiskeriet var derimod

fordeelagtigt x
). Tyverie og Hestekjodsspisen til-

tog. Misvæxt paa Græs om Sommeren var al-

mindelig; dertil kom, at Hoet formedelst vedhol-

dende Fugtighed ikke kunde torres, men maatte,

indstakket om Efteraaret i frossen Tilstand, som

unyttigt til Foder igjen bortkastes. Havisen laae

i Mængde ved Norderlandet -) , og foraarsagede

megen Kulde og Frost midt om Sommeren i Juli

og August Maaned. Den 26de Juli faldt 1 Alen

dyb Snee, som bevirkede at Iioeslætten ikke

kunde begyndes forend den 25de August, og da

forst gik Havisen bort fra Landet 3
). 1757 var

Vinteren ikke i sig selv saa stræng, som dens Fol-

x
) Den senere Vatnsfjords-Annal.

2
)

Jon Olafsens Annal.

3) E. Olafsen anf. Sted. S. 645.

i
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ger viste sig farlige. Hertil bidrog meget det

foromtalte Ildsudbrud af Kotlugjå, ligesom ogsaa

mange Aars mislykket Hoeavl og Fiskerie meget

hayde måttet Landets Velværen. VicelavmandEggert

Olafsen siger x
), ”at Foraaret 1757 var saa haardt,

at paa /Skagestraud vare endnu sidst i Mai og

forst i Juni klingrende Frost ved Middags-Tider,

endskjondt Sojen skinnede, og at der den Tid

intet Græs var kommet op af Jorden.” Mande-

len paa Levnetsmidlfer var da saa trykkende, -at

Hungeren og derved opstaaede Sygdomme} bort-

rykkede 2500 Mennesker i Skålholts Stift; af

samme Elendiglied dode den Gang 134 Men-

nesker i Breidevigs Rep og 93 i Næs Rep 2
).

Efter Beregningerne fra Skalliolts Stift over Fod-

te og Dode, findes der, i Tidsrummet fra 1752 til

om Foraaret 1759, 4395 flere dode end fodte In-

divider, og i Hole Stift, 1829 hvilket tilsammen gjor

0224 Mennesker flere dode end fodte 3
). Her kan

mærkes, at denne Folkemængdens Formindskelse

tilskrives, foruden Uaaret, ogsaa den i Aaret 1752

grasserende Omgangssyge, samt de Ulykkestil-
* t \

fælde, som i Aarene 1752, 1757, 1758 havde paa

Soen rammet i alt 38 Fiskerbaade, hvorved mange

*) Anf. Sted. S. 644,
' * j *

Jon Olafséns Annal.
3
) See Justitsraad Hanimeleffs Beregning i det isl. Litt.

Selsk. Skr. 6 B. 264 f.
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Mennesker fandt ileres Doti 1
). Herved berigti-

ges hvad der tindes anfort hos P. Vidalin om Is-

lands Opkomst 2
), at i denne Dyrtid ere 12000

.Mennesker omkomne, og, som der berettes iphi-

losophisclic Schilderung der gegemvårtigen.Verfas-

sung von Island 3
), at 10,000 Mennesker' ere den

Gang dode af Hunger. Desuden har Forfatteren

til samme Skrift laant sin Angivelse fra usikkre

Kilder, naar lian fortæller
, at Fjerdedelen af alle

Islands Indbyggere er omkommen i de nysnævnte

haarde Aaringer ; thi da maatte Indvaanernes An-

tal for kun have belobet sig til 25000, eller efter

hans Beregning i det liojeste til 40,000; men det

er afgjort, at Aaret 1750 talte Skalholts Stift

36,800 og Ilole - Stift 13,900 Individer, eller hele

Landet 50,700 Indbyggere, saa at i alle bemeldte

Aar lidet mere end £ er dod af alle dem, der vare
%

i Landet ved Begyndelsen af hine Uaar, hvorimod,

dersom \ af alle Indbyggerne vare omkomne, de Do-

des Antal maatte have udgjort 12,540, hvilket blev
f

mere end det dobbelte af det, som Uaar, Sygdom-

me og Soeskade tilsammen have bortrykket. Ved
endvidere at lægge Mærke til, at i jævnt gode Aar

fddes i Island 440 flere end der dde, saa vil An-

tallet paa dem, som den anførte Dyrtid, andre

x
)

Jon Olafsens Annal.
2
) Side 29.

3
) Side 16.

%
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Ulykkestilfælde eller Sygdomme ib eregnede, bort-

toge, kunne anslaaes til 9,744 Mennesker. Mid-

deltallet af dem for 36 Aarvflere fodte end dodc

tages lier med 23 som Divisor *); thi de 13 Aar,,

i hvilke Kopperne og Uaarene rasede, ere ude-

ladte. Ellers maa i den Anledning bemærkes, at

for de 3 Aar 1747—19 inclusive findes kun Fol-

kelisten for det ene Aar fra Skalliolts Stift, og

de to manglende ere i Beregningen forraodentligen

satte lige med det, for hvilket Antallet haves; men

det vilde dog have været bedre, om man havde

antydet , hvilket Aar det angivne Antal tilhorte

;

næppe kan det være Aaret 1747; thi Jon Olafsens

Annal beretter, at den Gang har grasseret en far-

lig Sygdom, Flekkusdtt kaldet (febris petecliialis).

§• ?3.

I Tidsrummet fra 1758 til 1777 indtraf intet

Uaar i Island, som sees deraf, at endskjondt

Kopperne den Gang grasserede, og Pest blandt

Kvæget borttog en stor Deel af dette, saa fand-
I

tes dog i disse Aar omtrent 7,300 flere Fodte

end Dode, og Folkemængden i det Hele at være

bleven storre, end den havde været for Uaarene’

1751—58, og lig den, som fandtes i Landet 1703

J) See Justitsraad Hammeleffs Liste over Fodte og

Dod<4 i Island i det isl. Litt. Sclsk. Skr. 6 B. S.

264 fg.
'

'

é
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for den store Koppesygdom , som grasserede

Aar 1707. Enkelte Aar vare dog i dette Tids-

rum temmelig haarde, saasom Vinteren 1764, da

Veirliget var ustadigt og den næste Sommer fug-

tig, saa at det lidet Hoe , som afsloges, blev be-

dærvet og paa sine Steder ikke indstakket fbrend

ved Mikkelsdag. Efteraaret og Vinteren lige til

Nytaar medbragte meget ustadigt Veirlig. Aar

1765 lignede i det hele det foregaaende.* I November

bleve baade Faar og Heste oversneede ligesom de og-

saa andre Steder bleve dræbte ved Sneé og Vand-

styrtninger. Det næste Aar 1766 indfaldt et farligt

Udbrud af Hekla, saa at for Altingstider vare 10

Gaarde forladte og ode x
). Efter dette Udbrud

var den forste Deel af Sommeren kold indtil St.

Hansdag, og meget fugtig?), formedelst Havisen

som alt havde taget sig stadigt Leje ved Landet

i de sidste Vintermaaneder, og siden ved at drive
*

nordenom Landet omgav samme lige fra Latra-

bjerg til Iteykjanæs. Kreaturerne tabte^ for Mange

og de levende vare til liden Nytte. Den alf Hekla

opkastede Sand faldt i storst Mængde i Skagefjords

og Hunevatns Syssel, hvor Kreaturerne af den Aar-

sag hobevis dode 3
), og det var nærved at hele

x
) Den senere Vatnsfjords Annal.

a
) Hans Finsens Efterretning om Tildragelserne ved

Bjerget Hekla i Island.
2
) Den senere Vatnsfjords Annal.

O)
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V

Reppe blere ganske ode

1

). I October indtraf saa

hoit Vand med rivende Storm og Sbegang , at
' /

gamle Folk sagde, at Brændingerne den Gang vare

stegne 6 til 10 Alen liojere end nogensinde for a
).

1707 gik 80 Mennesker under paa Soen i Ver-

tiden fra Sonderlandet. 1770 var Vinteren fra

Nytaar lige til Sommerens Begyndelse stræng

med afvexlende Regn og Sneefog i Forbindelse

med megen Frost, hvorved Jorden blev ubrug-

bar til Kreaturernes Græsning. Sommeren var

saa fugtig, at skjondt Hoeavlen var temmelig be-

tydelig, blev Iloet dog for Mange fordærvet, ef-

ter at det var iiulstakket. Den forste Deel af Vin-

teren var Veirliget lige til Sårets Udgang meget

ustadigt, og jævnligen med stærk Frost 3
). Mue-

ligen har denne Dyrtid foraarsaget det voxende

Antal Torrebodefolk ved Soekanten, men derimod

at baade de fra Adelgaarde udstykkede mindre

Gaarde (Iljalejer) bleve færre og mange Gaarde

bleve satte ode. I denne Auledning kan beinoqr-

kes Altingsbogen for Aaret 1770 Nr. 27 § 1, hvor

det exempelvis anfores, at den Gang vare alene
%

i % ^

i Alpta* og Seltjamarnæs- Reppe 80 Torrebodc-

folk, men over 200 Odegaarde i Guldbringe Sys-

x
) Altingsbogen for 1766 Nr. 16.

v a
) See Berlingske Kiobenli. Tidender 1767 Nr, 84 og 85.

3) Dfcn senere Vatnsfjords Annal.
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sel. 1771 var Veirliget baade Vinter og Sommer

meget ustadigt, og henimod Efteraaret liyppige

Sneefog og Frosten immer tiltagende jo kortere

Dagene bleve, hvilket i Forbindelse med fordær-

vet Foder forvoldte, at Kreaturerne bleve meget

medtagne og dode henimod Foraaret paa mange

Steder. Sommeren blev for Hoavlen meget ugun-

stig, især henimod Efteraaret, formedelst Frost og

Sneefog, der alt bidrog til at foroge Dyrdtiden

over hele Landet. Den Gang grasserede fornem-

melig paa Nordlandet Kighoste blandt Born og

og Gigtfeber blandt Voxne, som bortrykkede i

dette Aar 30 Mennesker, og Aaret efter i et

- Syssel 23. Vinteren var fra Nytaar meget usta-
i

*

dig og blev aflost af et koldt Foraar og Som-

mer, der medbragte afvexlende Regn og Sneefog

i de nordligste og ostligste Sysseler, saa at Iloet

i Slutningen af September laae under Snce paa

Iljeminemarkerne. Paa Vesterlandet var Dyrtiden

næsten ligestor. Kvægdoden blev der almindelig

om Foraaret ; den næste Vinter var lige til Slut-

ningen af Aaret ustadig, hvilket syntes at være For-

hud paa nyt Uaar
;
man linder ogsaa omtalt

,
at Men-

nesker eje omkomne af Ilunger baade dette og

næstforrige Aar paa Nordlandet. Fra Nytaar

1774 var Vinteren blandt de mildere, hvorimod

Foraaret indtil Pindse, var koldt med Frost og

Sneefog og Dyrtiden tog saalcdes Overhaand i Mule

• m *

i
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Syssel, at mange Mennesket’ dbde af Ilunger.

Sommeren var kold og uden Regn især paa

Vesterlandet med skarp Nattefrost og Sneefog

af og til i August og September Maaneder 1
). Af

Foranforte vil man kunne see, at Tilstanden i

Island i disse sidstomtalte 20 Aar ikke liar været

* meget blomstrende, og det vil findes forunderligt,

at Folkemængden saa raskt er gaaet fremad, som
%

Listerne over de Fodte og Db de 2
) og Folke-

antallet overhovedet vise. Men for at man kan see
S * • '

hvorledes Folkemængden er stegen og falden i

dette Aarhundrede , og hvor sikker Maalestok
| i i

Folketallet er, for derefter at bedomme Indbyg-

gernes Velstand, vil jeg som Exempel anfore Ar-

Jiæs Syssels Mandtal.

Aar. Mandtal.
Familier
ell. Gaarde

Folketallet i liver

Familie.

1703. (a) 5179. 710. 7, 29.

1229. (b) 4625.' 798. 80.

1744. (c) — 734. —

—

—
1753. (.1) 502. — —
1756. (e) 4905. .

—, —
1761. (J) 4762. • '

—
1762. (g) 4862.

—
1769. (li) 4828. —

—

.

1772. (i) .— 734. —
43.1778. (k) 5283. 790. 6,

1786. (1) 3753. .508. c, 60.

1788. (m) 3377. —

i

15.1790. (n) 3721. 5S8.

1792. (o) 3937. 608. 6, 47.

*) Den senere Vatnsfjords Aannal.

s
) lsl. Litterat. Selsk. Ski’. 6 og 7 Bind*
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a) For de store Kopper, efter det Mandtal, som

blev taget af de Kongelige Kommissarier Asses-

sor Arne Magnusen og Lavmand Paul Vida-

lin. Endskjondt Folkemængden i senere Tider

har undertiden været storre, have dog aldrig

flere Mennesker været paa een Gaard, hvilket

netop viser, at den Gang ingen Folkemangel

fandt Sted.

b) Efter det Mandtal, som Sysselmanden Sigurd

Sigurdsen den ældre, efter Amtmand Fuhr-

marins Foranstaltning, lod forfatte, hvortil An-
» . • t

ledningen var, at nogle Bonderfamilier skulle

oversendes til Gronland for der at tage sig

stadig Bopæl. Endskjondt dette Mandtal

blev taget 28 Aar efter at de store Kopper

havde grasseret, stod dog Folkemængden den *

•
. ;

• <

Gang omtrent paa samme Trin som efter

Uaarehe 1758, hvilket viser hvor langsomt

Sysselet gjenvandt det ved bemeldte Kopper

mistede Antal. Familiernes Antal 798 reg-

nes her efter Iluusfædrenes Mængde, men

dersom Huusmænd (Tomtshuusmænd) fraregn
/

nes blive Jordbrugerne kun 091 og 7, 09 In-

divider i hver Familie, som paa en Oplands

Jord maa antages forlidet til Gaardens be-

horige Drivt; endnu mere vil man overtydes

heroin ved atlægge Mærke til de Vanfdres An-

tal, som findes angivet i §28, hvor, blandt Tje-

i
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nestetyender* anføres, deels OOaarige Men-

nesker, deels Born paa 6 Aars Alder eller
i

lidet derover, hvilke, dersom Folkemængden

liavde været storre , uden Tvivl vare henregne-
/ • , - i

de til de Vanfore. Mange Ægtefolk findes

der ogsaa regnede blandt Tjenestetyender.

c) Efter Sysselmand Brynjolv Sigurdsens Mand-

talsbog.

d) Antallet 502 Familier er saa ringe, at jeg

tvivler om dets Rigtighed , men jeg har ud-
^ *

draget det af den Liste, som findes i det

Islandske Litteratur- Selskabs Skrifter * 6te

Bind S. 96. 1753 havde Dyrtiden endnu

ikke taget Overhaand og ingen Folkedod var

indtruffen. Naar dette Antal sammenholdes
\

med Mandtallet 1756, som den Gang rinie-

llgviis ikke var storre end i førstnævnte Aar,

da vilde en Familie komme til at bestaae af
a

9, 77, eller næsten 10 hele Individer, hvilket

næppe holder Stik. Denne min Tvivl bliver

saa meget mere grundet, som jeg
, ved at

eftersee Sysselmand Brynjolv Sigurdsens

Maiidtalsboge
/
r ,

har erfaret, at i Aaret 1750

vare 705 Familier af verdslig Stand og 22 af

geistlig Stand i Arnæs Syssel, hvorimod^Aaret

1755 fandtes 707 Familier af verdslig Stand

og 21 af geistlig Stand i bemeldte Syssel.

»
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t

é) Uddraget af Præsternes Folkelister, da Uaare- n

ne 1754—57 nyligeh vare begyndte.

/) Efter det Mandtal, som den Gang blev taget

over hele Stiftet. See det islandske Litterat.

Selsk. Skr. 5 B. S. 137.

g) Efter Præsternes Optegnelser.

h) Uddraget af det Mandtal, som blev taget

efter Rentekammerets Foranstaltning. See

Kammersekretair Olavii Oeconomiske Reise i

Island S. 658. At Folkemængdén har aftaget

i de sidste 7 Aar maa tilskrives de svære

Sygdomme, som grasserede i Landet, nemlig

Kopperne 1763—64, og Omgangssygen 1767,

som fulgte paa Udbrudet af Hekla.

J) Stemmer overeens med Sysselmand Steindor

Fiiisens Mandtalsbog. Det er mærkeligt, at

Huiisfædrenes Antal var 1744, 12 Aar for den

forste Odelæggelse, lige med det, som fandt

Sted 1772, 12 Aar for den sidste Folkedod,

som dette Aarliundredes Dyrtid havde foraar-

saget.

/<•) Efter Præsternes Optegnelser. Dette Antal

er det stbrste, som i dette Aarhundrede har

fundet Sted i Sysselet, thi skjondt Familie-

fædrene ikke ere saa mange som 1729, saa

ere Iluusmænd ikke særskilt ånforte 1779.

som Iiuusfædre, hvilket var Tilfældet i Bereg-

ningen for 1703 og 1729.
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/) Ifolge Præsternes Folkelisteri

m) Efter de Rentekammeret tilsendte oecono-
i \

miske Indberetninger ; det der angivne Mand-

tal er det mindste, siden de store Kopper

1707. Ikke alene Uaaret, men ogsaa Kopper-

ne , som Aar 1786 bortrykkede 155 Men-

nesker foruden nogle, som mod Enden af

Aaret 1785 fristede samme Dod, ere Skyld i

denne Folkemængdens Sammensmeltning.

ri) Ifolge de samme Indberetninger. At Fami-

lierne liver for sig indeholde saa faa Men-

nesker gjor Folkemangelen kjendeligst, tlii

endskjondt den ,ved Kopperne foraarsagedc

Formindskelse var gjenvundet, saa bestod dog

Erstatningen for det meste af spæde Born,

hvortil kom, at ved mange nye Ægteskaber
t

var Massen bleven fordeelti flere for sig* be-

staaende Familier. Det kunde synes at 1729

bestod en Familie af Færre, men det var

i Grunden ikke Tilfældet, men den Gang vare

107 Tomtliusmænd i Sysselet, hvorimod Aaret

1787 gaves næsten ingen saadanne.

o) Ifolge de samme Indberetninger. I de sidste

7 4 Aar er Folkeantallet saaledes voxet 380

Mennesker, og over 40 Familier tilkomne.

§, 24.
t

Aaret 1777 lagde Grunden til de Uaar, som

siden toge Overliaand. Foraaret var koldt og



Iiaardt. Den forste Halvdeel af Sommeren var ved

for stor Torke meget ufordelagtig for Græsvæxten,
^ %

men, efter at Hoesletten var begyndt, blev den

formedelst ideligt Regnveir og længere lien ved ind-

trufne Sneefog ligesaa skadelig forHoehosten; denne

blev derfor langt under det Middelmaadige. Efter

aaret og Yinteren til Nytaar vare ledsagede af Stor-

me, Regn og Sneefog, som foraarsagede
,
at Kreatu-

rerne bleve betagne Mueligheden at soge deres

Fode af Jorden. Da blev ogsaa den nye Taxt

paabuden, som foraarsagede Ulæmpe især blandt

Oplandsbeboerne. 1778 var Yinteren fra Nytaar

til Enden meget stræng og den paafolgende Som-

mer var Veirliget ustadigt, og hyppig Regn ind-

traf især i dens sidste Ilalvdeel. Den 23de Sept.

faldt saa megen Snee, at Kreaturerne mange Ste-

der bleve indsneede og dræbte. De Folk, som

vare oppe paa lieder for at samle islandsk Mos,

havde ondt ved at finde ned i Bygden, og 2 Men-

nesker bleve vildfarende og omkom paa Vejen til

„ deres Hjem. Efteraaret og Vinteren til Nytaar

vare ligesaa haarde
, som den næstforrige

,
Hoav-

lingen faldt daarlig ud
; af Frygt for Foderman-

\ i

"

gel vilde man derfor forekomme Kvægdoden ved

at slagte en stor Deel af Kvæget om Efteraaret,

men desuagtet blev Odelæggelse' blandt Faar og

Heste betydelig lienad Vinteren og om Foraaret 1
).

x
) Den senere Vatnsfjords Annal.
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Man finder ogsaa, at i dette Aar ere 4 Mennesker

omkomne af Hunger i Hele Stift. 1779 var Veir-
\ • #

liget om Vinteren temmelig ustadigt, dog Frosten
^ *

aldrig stræng, men formedelst den foregaaende

Sommers Fugtighed, og fordi det indsamlede Hoe

var bedærvet, blev der Mangel paa Foder til de

faa Kreaturer, som ikke vare slagtede om Efter-

aaret. Paa Askeonsdag indfaldt saa hojt Vand

ved Orebakke, at Gaarden Store Hraun blev gand-

ske omflydt og en Baad, staaende i Hjemmemar-

ken, var nær ved at bortskylles af §oen. I en

Kaalhave, som var bagved Gaarden, fandtes en af

Soen efterladt Brosme (Keila). Mange Gaarde

lede meget ved denne Oversvømmelse. Veirliget

tillod ikke, at man kunde drive Fiskeriet om

Vinteren, og som næste Foraar var af og til

meget slet. Den 4de Mandag efter Paaske ind-

traf saa liæftigt Sn^efog, at i Rangarvalle Bep

bleve 11 Heste oversneede og dræbte, og 30 til

60 Faar omkom paa hver Gaard paa sam-

me Maade. Fodermangelen var saa stor, at man

om Foraaret nodtes til i Frost og Snee at lade

Koerne gaae paa Græs. Sommeren medbragte saa
\ \ V ^ '

megen Regn, at det indbostede Iloe blev af Fug-

tighed bedærvet, og da desuden Fiskeriet slog

feil, saa kunde alt dette ikke andet end frem-

kalde Sygdomme og Folked od. I Hole JStift

grasserede saa bæftig Gigtfeber, at der næsten
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dode ligesaamange som der fodtes, og i eet Syssel

bortrykkede den 34 Mennesker, men i Skalholts

Stift dode 189 flere end der fodtes. Blandt Born.

rasede en saa farlig Sygdom, at den borttog f af

de i det Aar fodte. Omflakken af Fattige tiltog

kjendeligeij og i Myre Rep omkom enkelte Men-

nesker af Hunger.

§. 25 . \
.7%

% %

Aar 1780. var, formedelst foregaaende Dyr-

tid, stor Mangel paa Levnetsmidler
;
Koerne mal-

kede ikke til synderligt Gavn og. Faarene vare

dode i Faarepesten. Endog de, som i de haarde

Aaringer efter 1750 havde været saa formuende,

at de kunne tildele andre Hjelp , vare nu bievne

fattige. Skjont Vinteren i sig selv ikke var

stræng, Var Foraaret desto strængere, saa at

Sneen sommesteder paa Nordlandet Jaae paa Hjem-

memarkerne ved St. Hansdags - Tider. Mange

mistede en Deel af deres Kreaturer; endog ad-

skillige Folk dode af Hunger saavel i Oefjelds

Reppen, som flere Steder. Hertil kom en meget

svær Sygdom, som blev lieftigst henad Efteraaret«

Den uophdrlige Regn om Sommeren gjorde, at Hjem'

Juemarkslioet (Tada) var nogle Steder i Oefjords- og

Thingoe-Sysseler ikke indhostet ved Mikkelsdag, og

derfor blev det kraftlost til Foder, og en Deel saa

fordærvet, at det -maatte henad Vinteren bortkastes.

\
^ f

#
f

\

-
, i /
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I Vinteren 1781 var overalt Mangel paa Levnets-

midler. Hestekjodsspisen blev saa gjængs, at den

ikke siden Landet blev kristnet, var bleven

saa almindelig. I Hedenskabets Tid varx Ileste-

kjod saavel lios vore Forfædre som andre Nord-

boere en almindelig Fode. Bonifacius eller Vin-

fred, der siden blev kaldt Germanernes Apostel,

fastsatte som Hovedgnindsætninger i sin Lære, at alle
0

Mennesker skulle lade sig dobé, betegne sig med

Korsets Tegn og aflægge Hestekjodsspisen. Hans

Ven, Pave Gregorius den 3die, bod ham, hvor det

fordredes, med Magt at hindre de Tydske fra at

spise Krager, Storke, Heste og Harer, siden

saadanne Dyr i Moseslov vare ansatte som urene.

Bonifacii Exempel blev ogsaa fulgt af alie den

kristelige Troes Lærere her i Norden, og Ileste-

kjodsspisen ansaaes som den storste Forargelse

for den kristne Troes Bekjendere, og som det

sikkreste Kjendetegn paa Afguderi x
). Den lorste

Anordning angaaende denne Gjenstand indskræn-

kede sig til at byde, at Enhver skulde lade sig

dobe og Afgudstempler skulle afskafles ,
men de

tre storste Misgjerninger: Oflringer (Blot) eller

Afgudsdyrkelse, Borns Bortlæggelse og Hestekjods-

spisen, der iovrigt sattes ved Siden af hinanden,

bleve i Førstningen kun belagte med Straf, naar

de aabenbarligen og i Vidners Overværelse ud-

i) Heimskringla 1 D. S. 145. 272- 2 D. S. 61.

la .

i
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ovedes. Disse tre Ugjerninger indbefattcdes i den

ene Benævnelse: Hedenskab 1
). I den ældre

Kristenret a
)

blev, foruden Fredloshedsstraf (Fjor-

baugsgard*) for Hestekjodsspisén endvidere anord-

net, at dersom et Svjin havde ædt Hestekjod, f

skulde det i ‘ 3 Maaneder gjores magert og igjen

fedes andre 3 Maaneder. Denne sidste Anord-

ning blev gjentagen i den nye Kristenret 3
), men

for Ilestekjodsspisen blev der bestemt Straf af

3 Marks Boder og aabenbare Skrifte. Efter

Reformationen vedblev den samme Straf for Ileste-

kjodsspisen, uagtet man nu begyndte at indsee,

at Adgangen til Guds Rige ikke beroede paa,

livad man spiste eller drak. Det blev nemlig med

Hovedsmanden Brostrup Geddes Samtykke ved-

taget 1596 paa Altinget, at dersom nogen uden

stor Nod spiste Hestekjod, skulde lian foruden at

bode 3 Mark til de Fattige, desuden straffes med

Riis. Som Exempel paa hvorledes vore Forfæd-

re have betragtet den blotte Berbrelse af Heste-

kjodet anfores, at Præsten Olav Bodvarsen paa

Saurbæ i Borgerfjords Syssel blev anklaget, fordi
*

*

^ ) i # #
'

J
)

Olav Tryggvasens Saga.

2
) Kap. 32 S. 134. og Kap. 31 S. 130.

*) See Arnesens islandske Rettergang S. 624 og fg.

hvor denne Strafs Væsen og Benævnelsens etymo-

logiske Betydning tydeligen er udviklet ved Con-
férentsraad Erichsen.

3
) Kap. 33,



han havde berort Hestekjod med Hænderne, i det

han brugte det som Lokkemad i Revesaxe om Vin-

teren. En Kone afen anseet Familie, i Præstens

Sogn, ved Navn Cecilia Arnedatter, boende paa

Gaarden Kalas tader, lod om Foraaret Sysselmand

Jlenrich Gislesen paa Tinget nedskrive denne sin

Beskyldning mod Præsten, og nægtede at ville

for Fremtiden bruge ham som Sjelesorger. Saa-

snart Biskop Brynjolv Svendsen erfarede dette,

holdt han, uden at Konen directe havde klaget Saa-

dant for hain eller Herredsprovsten, etPræstemo-

dei den Anledning paa Gaarden Melar den 27de Aug.

1646, men da hverken den Paagjeldemle, Præsten

Olav , modte og Biskoppen ikke heller syntes

at have saa mange Meddomsmænd , (han havde

nemlig 6 Præster foruden Herredsprovsten, men

12 Meddomsmænd ansaaes nodvendige i de Sager,

som gjeldte Embedsfortabelse,) som udfordre-

des til at paakjende en saa forargelig Sag, saa

eragtede de, at Præsten skulde afholde sig ad in-

terim fra Embedets Forretninger, og Sagen heu-

vistes til endelig Afgjorelse af Hovedsmanden og

Biskoppen paa et general Præstemdde paa Thing-

valle. Uden Tvivl er ogsaa Hestekjod sspisen lige

til vore Tider straffet med aabenbare Skrifte eller

Irettesættelse i Overværelse af Meniglieden, samt

den Skyldiges Udelukkelse fra hæderligt Sæde i Kir-

ken, dersom saadant tilkom ham. Da nogle Indivi- *
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der, i Uaarene, som grasserede Aar 1757 og derefter

vilde blive ved den gamle Skik med Hensyn til

aabenbare Skrivte for forste Gang, Nogen blev

befunden skyldig i denne Misgjerning, ja endog
V

kumulere dermed Slaverie eller Piskning, saa

modsatte den kloge retskafne Biskop Dr. Finn

Johnsen sig det, og befalede ved en Synodal Be-

stemmelse, at Præsterne forste Gang i Mindelig-

hed skulle betyde de Skyldige det Uanstændige

deri, og hvis det ikke havde den tilsigtede Virk-

ning, skulde den Modtvillige offentligen tales til

Rette, og dersom saadanne Formaninger bleve

frugteslbse, saa skulde hiint forargerlige Forhold

strafFes med Gabestokken. Derefter udkom den

lærde Provst Gunnar Paulsens og Sysselmand Mag-

nus Ketilsens Skrifter, der oplyste Almuen om, at

unødvendig Hestekjodsspisen vel i sig selv ikke

var nogen Ugjerning, men dog efter de sædelige

,Nationers Skik og Brug anseet for upassen-

de Fode, der bedst lod sig afsone med Gabestok

eller anden saadan arbitrair Straf, der ansaaes

hensigtsmæssig for enhver gjenstridig Uskik
, som

ikke i sig selv kunde henregnes til egentlig For-
i

brydelse. I ovennævnte Aar grasserede Omgangs-
/

sJge, fornemmelig Kolik, især lios Born og gamle

Folk, som blev desto farligere, da Melk og sun-

de Næringsmidler ikke vare til, men grovt Byg-

meel blandet med meget Straa, (som fornemmelig blev
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kjobt af de Fattige) som den billigste Kornsort,

og kogt i Saltvand, samt nogle Steder ferfek Haa-

tisk (IIafur) og raa Sukkertang (Sol) udgjorde

Manges fornemste Spise ved Soekanten, da Fiske-

riet slog meget feil. Den om Foraaret indtrufne

Faaresyge troede man foraarsaget ved den Usund-

hed, som Havisen da skulde liave medbragt. Ons-

dag for Kristi Himmelfartsdag indtraf saa heftigt

Sneefog, at 19 Koer derved bleve dræbte paa de

Gaarde, som ligge langs med Varmaaen i Olveset,

foruden mange, der omkom andre Steder* Ad-

skillige Gaarde op i Landet bleve ode og

deres Opsiddere, som nu havde tabt deres Krea-

turer, indpakkede sig i Torreboder ved Soen, hvor

de af Mangel paa Levnetsmidler snart maatte

friste Hungersdoden.
/

4
*

*

Dette her omtalte Aar regner man ikke blandt

Uaarene, og skjondt kun 12 Aar ere forlobne siden

den Tid, har man dog glemt det, men erindrer

kun de senere Uaar, hvis Virkninger blcve

meget foleligere, da dog hiint Aar 1781 saa meget

liar svækket Landets Kræfter, at det blev desto

lettere for Aaret 1784—85 at tilintetgjore samme.

Ilvor skadeligt Aaret 1781 i ommeldte Henseende

har været, (hvorom kan eftersees min Afhandling

om Folkemængden paa Sonderlandet og dens For-

mindskelse i Aaret 1781) kan sees deraf, at i Snee-

fjeldsnæs Syssel (som for det meste bestaacr af

V
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Kystland og ikke tæller ret mange Kreaturer)

dode dengang 260 Koer, 4355 Faar og 334 Heste,

og 43 Skibe og Baade mistedes; dog vil Virknin-
•

• ' •••-§•
.

...»
gen af Uaaret klarligst sees deraf, at i Skalliolts

Stift dode i Tidsrummet fra om Efteraaret 1780
*** I * | ^ # # * i % ,

til 1781 om Foraaret 926 Mennesker flere end
*. • %

4 %

derfodtes, men i Hole Stift var Antallet paa de flere

Dode end Fodte i samme Tid 63, hvoraf de
t • 9 • .

Fleste horte hjemme i Soeegnene, især i Guldbringe-

Sneefjeldsnæs- og Arnæs - Sysseler *). En vold-

som Gigtfeber, som den Gang grasserede i Hole

Stift, bortrykkede^ i eet Syssel 45 Mennesker , og

10 Mennesker omkom sammesteds af Hunger.

§. 26.

Sommeren 1781 var meget behagelig og fordel-
%

agtig for Ilbeavlingen ; men Hoet var dog saa let

og kraftlost, at 10 Punds Vægt deraf ikke rum-

medes i en Halvtonde. Efteraarsveirliget var godt,

og en mild Vinter hjalp til at holde Livet i Krea-

turerne; men den samme Mangel paa Levnetsmid-

ler fandt endnu Sted som for. Det kraftlose Foder

foraarsagede
,
at Koerne ikke kælvede. Fiskeriet

* f ... *
*

mislykkedes formedelst ugunstigt Veirlig indtil
f 9

langt lien ad Foraaret, saa.at somme Steder dode

Folk alt i den næstsidte Vintermaaned af Hunger.

Havisen kom drivende op til Nord- og Osterlau-
w * t * * + ^

- . * i • i f

>) §ee det Isl. Litterat. Selsk. Skr. 6 B. S. 253-255,

<&/



det den lCdc Marts 1782 og blev liggende ved

Kysterne indtil langt ud paa næste Sommer, og

foraarsagede blandt andre sædvanlige Ulemper, at

Handelsskibene ikke kunne havne sig. Indbygger-

nes Gjeld til Kjobmændene maatte og nodvendigen

tiltage. Paa de haardbundede Enge blev Misvæx-

ten paa Græsset meget stor, og paa 8 Gaarde i
« _ _ #

*

Tingoé Syssel bleve Hjemmemarkerne (Tunin) ikke

den Sommer slaaedé, og nogle Gaarde bleve ganske

ode. Aaret 1782—83 var mange Steder blandt de
* \

middelmaadige, undtagen at Fiskeriet ved Sonder-

og Vesterlandet slog feil om Efteraaret, hvorimod

Sommerfiskeriet, efter at Havisen var borte, blev

meget fordeelagtigt. Vinteren 1782—83 med-

bragte Afreder, Bloter og lislag, saaledes at Krea-

turerne ikke kunde hente Næring af Jorden fra

Juletider lige til midt i den sidste Vintermaaned,

da Veirliget begyndte at blive bedre
,

hvorved

Kreaturernes totale Odelæggelse forebyggedes ;
men

baade Koer og Faar vare saa liaardt medtagne, at

deres Mælk ikke blev til stor Nytte. Paa Lange-

næs havde man alt i den næstsidste Vintermaa-

ned (Gda) slagtet og spiist 30 Heste, og i nogle

Heppe blev Hestekjodsspisning dreven videre end

Noden fordrede. Det er ellers mærkeligt, at

Ilestekjodsæderiie vare de forste, som i disse Uaar

omkom af Hunger, Grunden dertil var, at, fordi

dette Kjods Nydelse i Almindelighed ansaaes med
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Ringeagt, troede de, som gjorde Brug deraf, at

de ikke behovede — ligesom de ellers vare min-

dre noiagtige i at indrette deres Vandel — at be-

handle eller nyde dette Næringsmiddel paa den
l * ^ /

meest sparsommelige og hensigtsmæssige Maade,

hvorimod: a) Nogle spiste de paa Marken af

Hunger og Magerhed omkomne Dyr, som under-

tiden vare gaaede i Forraadnelse; l) Madlavnin-

gen var, som man kan tænke sig, heller ikke al-

tid omhyggelig
; c) men Umaadelighed i Nydelsert

var dog især det, sorri fremskyndte deres Dod,
v. / \

som henfaldt til Brugen af denne Fode , de tænk-

te nemlig, at det ikke var værdt at spare, hvad

menig Mand kaldte uspiseligt. Der gaves endog

smaae Familier, som i een Vinter slagtede og

fortærede 30 å 40 unge og gamle Heste. Til

saadan Brug tilforhandlede de sig unge utæm-

mede Heste, som den Gang ikke vare vanskelige

at overkomme for Koer, Faar, Fisk eller hvadsom-

helst de vare i Besiddelse af. Denne Umaadelig-

hed i Hestekjodets Nydelse havde til Fdige, at

naar Heste bleve uerholdelige, taalte slige Men-

nesker Hungeren ikke saa godt som Andre og

fandt tidligere deres Dod. Jeg tvivler ogsaa om,

at det omtalte Næringsmiddel har vedligeholdt et

eneste end sige mange Menneskers Liv. Paa

den anden Side er det vist, at dersom det havde

været behandlet og brugt med Reenlighed og Spar-

(8*)
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sømmelighed , saa vilde det blevet god Hjælp;

hvorpaa jeg vil anfore et mig bekjendt Exempel.

I Biskopstunge - Reppen vare i de sidste haarde

Aaringer 50 Boesatte, og 103 vanfore Umager;

4 å 5 blandt de fattigste Boesatte vare mistænkte

for at spise Hestekjod, og Eierne af fede Heste

vare udsatte for
, at saadanne bleve dem

frastjaalne, efter at bemeldte Fattige havde alle-

rede fortæret alle deres egne Heste. Stedets

Sysselmand, Steindor Finsen, udstædte derfor en

skriftlig Anordning om
, hvorledes der

,
efter at

de Vanfore forst vare fordelte til Underholdning

blandt Bonderne, skulde forholdes med Brugen af

Hestekjod, og hvoraf dette er Indeholdet: 1) Rep-

styrerne (som kjendte bedst Enhvers Formuesom-

stændigheder) skulde bestemme, hvilke af de Boe-

satte der beliovede og raaatte spise Hestekjod (thi

alle Andre skulde det være forment)
;
de som fore-

gave at behove og onskede denne Tilladelse, skulde

erholde den af Repstyrerne og under deres Op-

syn benytte den. Disse bleve kun 4, thi den 5te,

som det blev tilbudt ,
vilde ikke. 2) Repstyrerne

skulde ogsaa bestemme, hvormeget en Familie be-

høvede til sin Underholdning i en Vinter, og paa

Reppens Bekostning anskaffe Hestene til dette

Brug. 3) Gamle og magre Heste skulde ikke an-

vendes til Fode, men især de unge, som skulde

ireenligen slagtes og behandles. 4) Kun det Heste- v !

i
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lejod skulde bruges til Spise, som behorigen rar

præpareret ved at roges, efter forst at liave ligget

nogen Tid i Salt. Saltet skulde Repstyrerne an-

skaffe paa Reppens Bekostning, forvare det lios

sig selv og uddele det til de Berettigede , samt

iovrigt paasee, at det Foreskrevne blev efterlevet.

5) Denne Foranstaltning skulde opliore, naar

Uaaret ikke længer krævede den, og Inden 1 Aar

var forlobet fra Indretningens Ophor, fandtes

ingen, som spiste Hestékjod i bemeldte Rep, og

heller ikke dode der nogen af Hunger i Uaarene,

hvortil denne roesvaerdige Indretning upaatvivle-

ligen meget liar bidraget.

.§. 27.

. %

Foraaret 1783 var meget mildt, ligesom godt
%

Veirlig i Almindelighed plejer at gaae forud for

* Vulkan -Udbrud *). Den Gang vare svære Jord-

skjælv i Calabrien j)g Sicilien fra 5te Februar til
i *. r i

i Mai Maaned, og den næste Sommer overordent-

lig stor Hede i hele Evropa 2
). Efterat Udbrud-

det var begyndt i Skaptafells Syssel den 29de

Juni, fulgte derpaa som sædvanligt stærk Frost

x
) See Lavmand Stephensens interessante Beskrivelse

f

over den nye Vulkans Ildsprudning i Vester-Skapta-

fells Syssel i Island i Aaret 1783 § 2 S. 2.

2
) See Dr. Melanderhjelm om Wåderleken om Somma-

ren 1783 i Kongel. Swensk* Wetensk« Acad. nya
Handl. 1784 S. 8. fgg.

I
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og Kulde, Havisen ved Nordlandet hindrede Græs-

væxten, og paa Hjemraeraarkerne viiste sig store

Pletter, hvor Græsset falmede og fik hvidgul Far-

ve. Mange Steder, hvor der ellers var en jævn

og fed Grund, blev Græsset hentorret af Kulde,
I i ,

•' *

saaledes at de nogne Pletter ikke frembragte et

eneste Straae i nogle folgende Aar. De sidstnævnte

Pletter, der vare opstaaede ved Kulden, adskilte

t sig fra de foromtalte hvidgule derved, at disse

saae ud som den med netformede Skyer over-

trukne Himmel, og Græsset var hist og her af natur-

lig gron Farve. Nogle Græsstraaefik 3 eller 4 gule

Tværstriber, men vare forovrigt smukt gronne,

men paa de gule Pletter var Græsset visnet fra

Roden af til Toppen; alt dette var kjendeligere

i de imellem Fjeldene liggende Dale end paa Ud-

kanterne. Blade paa Sologen (ranunculus acris),

Syren (rumex acetosa) og Nasturtiuip pratense

falmede enten ganske eller tildeels. Birkeskovenes

og Bjergrapens Lov bleve i Juli Maaned sorte og

såmmenkrympede, som om de vare brændte eller

svedne, men Bladene paa Blaabærlyngen (vacci-

nium uliginosum) og Tranehalsen (geranium syl-

vaticum, Stork ab lågresi) bleve mere eller

mindre gule og visnede. Den saakaldte islandske

Mos (liclien islandicus, Fjallagros) uddodc

for dew meste i dette Aar, saaledes at denne vig-
•• * i • f i •%

tige Næringsstotte opliorte i de 3 næstfølgende

;
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den er nu efter 6 Aar forst bleven nogen-

ledes brugbar igjen. I Skaptafells Syssel, maaskee

' ogsaa flere Steder, forsvandt Smaaren (trifoliura

pratense), men voxte igjen op efter 3 Aars Forlob.

Denne Urt bliver ellers om Foraaret torret og

brugt til Spise. Paa Skalholt er jeg indtil Aaret
i

1786 kun bleven den vaer et Sted i Hjemmemarken,

men siden den Tid findes den meget almin-

delig der. Denne Urt blev ogsaa i gamle Tider
* • . . » • •

brugt til Fode, som sees af Skardsaa- Annalen 3
),

, A . • .v «#*'•• • • •

hvor der fortælles, at Aaret 1618 bleve 4 Born fra

Gaardeu Deildardal i Skageijorden trufne af Fjeld-

skred, i det de om Foraaret vare beskjæftigede
i i* *

,

med at samle Smaaren; hvilket skeer saaledes, at
% •• • • • • ' t t • '

# # I * 4 i

den med Roden trækkes op af Jorden ved Hjælp

af en Jern- eller Træ-krog. Den spises enten alene

med Sinor eller i Mælk, og ansees da for lækker

Spise. Skovene fik stor Skade, ja uddode nogle

Steder ganske; Grenene, der kort i Forvejen vare i
•

# "
é • £ « J *

fuld Blomstring, bleve nu saa sprode, at de med

den bare Haand kunne gnides til Stov. Misteret el-

ler Stovtaagen vedholdt uafbrudt, som var saa meget

mindre forunderligt, som Beretningerne vise, at den

i denne Sommer fandt Sted i alle Evropas Lande.

Pimpsteensand (Yikur) og Svovl faldt i stor Mæng-

de om Sommeren, saaat Kreaturerne derved meget

*) See Bjorns paa Skardsaae Ann. 2 D f S. 92.
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+

bleve forstyrrede og lede meget af Hunger. Denne

Svovlregn foraarsagede, at i Biskopstungereppen
f* •/? ,j

*« ** r* ' *

omtrent 5 Miil fra det Sted, hvor Udbruddet tog

sin Begyndelse, bleve Hornkvægets Muler og Bag-

klover gule af dens ^vedhængende Materie. Ilbeav-
"f# I« 'V' • • * * ' 1 fl t { •T#

%

len blev om Sommeren 1783 langt under det

Middelraaadige; de fleste Bonder nodtes derfor til

at slagte Trediedelen
,
ja nogle Halvdelen af deres

Hornkvæg. Alle Kreaturer fandtes om Efteraaret

meget medtague formedelst det Sand og Stov,
•

4 ^ ). y |
# * • i

som ved Vulkan -Udbruddet i Skaptafells Syssel

blev opkastet og udbredt over Landet. I Stedet

for at Kreaturerne om Efteraaret pleje at soge de

Græsgange, der ligge til Fjelds
,
som altid ere de

jneest kjernefulde og i Kulden holde sig længst

gronne, havde de nu paa saadanne Steder mindst

Hoe paa sig, men streifende omkring lob de hen til

de sumpige, sorte og pilraadne Myrer, som de
é

ikke skjotte. om, naar de have Andet bedre 1
).

Vinteren indfandt sig saa tidlig, at Kreaturerne,
.
r % . 4

maatte indtages paa Foder en lieel Maaned forend

ellers ; dog blev den ikke vedvarende stræng, men

derimod meget ustadig, og af og til med skarp

Frost2
), hvorved opstod saadan Glathed, at Heste,

som endda vare vel ved Magt, faldt om, og bleve

*) Aarsagen hertil anforea af M. Stephensen anforte

Sted S. 117.

*) Anf. Sted S. 111.

\
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dodeligen forslagne ; somme Steder styrtede de ogsaa

ned i Bronde, som oven vare tildækkede med Snee
% ' %

eller lishinde, som ikke kunde liære. Mange Men-

nesker dode den Gang af Hunger, hvilket sees blandt

andre Beretninger ogsaa af Præsternes Folkelister.

Aar 1784 indfandt Havisen sig i Januar Maa-

ned; i det næste Foraar dode mange Faar af

grasserende* Sygdomme, som yttrede sig snart med

Ledegigt, snart andre udvendige Gevæxter, eller

indvortes, saaledes at Indvoldene fandtes enten

usædvanlig store eller hentærede. Heste dode

uagtet de syntes at være i god Stand, og de leven-

de aade de dode Heste samt Mogdynger,' Jord-

vægge og Tommer, og Faarene aade Ulden af hin-
s

anden. Mange for velhavende Bbnder mistede

alle deres Faar og en stor Deel af deres Heste, og

nogle ejede ikke et eneste Kreatur efter Uaaret.

Kvægdoden tog meest Overliaand paa Nordlandet,

hvor nogle Gaarde bleve forladte af Beboerne og

nogle Mennesker alt vare dode af Hunger. I den

nordostlige Deel af Tingoe Syssel kunne de Dode

ikke, formedelst den megen Snee, bringes til

Kirke eller Kirkegaard for at begraves. I Byg-

den Hjaltadal faldt man paa at trække Ligene

paa Huder til Kirkerne, da man paa den Maade

lettere kunde arbeide sig frem gjennem de dybe

Sneedriver. Man linder ogsaa Spor til at vore

Forfædre have baaret sig ad paa samme
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Maade T
), dog raed den Forskjel, at nu bleve Hud-

slæderne trukne frem af Mennesker, for derimod

af forspændte Dyr. Af 20 Familier, soin for 1783

boede i Thistilfjorden, vare nu kun 4 boesidden-

de tilbage. Biskop Arne Thorarensen liar tilsendt

mig folgende Optegnelse, som viser Uaarets Virk-

ning i Hole Stift i Aaret 1784.

Syssel.
Ode

Gaarde.
Dode af

Hunger.
Folkemængdens

Aftagelse.

Thingoe . . 128 * 863 1013
Oefjords . . 581 518 657
Skagefjords 58 462 897
Hunevands . 70 802 805

Summa
|

315
)
2145

|
3372

Denne Folkemængdens Formindskelse og den

ovrige Skade kan antages at være skeet i Tids-

rummet fra 1ste Januar til 1ste Juni 1784. Hvor-

ledes Formuetilstanden den Gang liar været, kan

man slutte sig til deraf, at i Aaret 1784 bleve

erlagte til Hole Bispestol (baade af Bispestolens

og Skolens Godser tilsammen) 24 Foringer (420

Pd.) Smor (see § 20 og 22). Arbæ Sogn i

Skagefjords Syssel talte forhen 7 beboede

Gaarde, men om Efteraaret 1784 vare kun 3 af

dem beboede , og Folkebesætningen paa dis-

se 3 udgjorde 15 Menuesker
; noget derefter

blev hele Sognet ode 2
). Nysnævnte Aar var

x
) See Sturlunga V K. 23 og III K. 22.

-) See Berlingske Stats-Tidender October 1786.
2 1 m l

%
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ogsaa i Sverrig meget haardt; saaledes anfores T
),

at Iiorsegogen (numenius miiior) ikke lod sig

hore forend den 13de Mai
$

2 Dage derefter

blomstrede Ranunculus aqvaticus (Lonasdley); heller

ikke for blomstrede den i Vester- Gotland ,
hvil-

ket ikke var skeet i de sidste 25 Aar ,
undtagen

• •

1771, da den blomstrede fdrst den 17de Mai 2
).

Man kan i Korthed sige, at dette 4ar havde for

Islands Indbyggere det storste Tab til Folge,

hvilket jeg ikke bedre kan beskrive end ved at

hidsætte en lærd Forfatters 3
) Angivelse, bygget

paa de fra Sysselmændene til Rentekammeret ind-

sendte Lister, og hvoraf Beregningen i philoso-

phische Schilderung S. 392 er tagen. Af Hornkvæg

dode nemlig om Vinteren 1783—84 11461 , af

Faar 190,488, og af Heste 28013 Stykker
, hvil-

ket udgjorde af alle i Landet værende Krea-

turer, af Hornkvæget Halvdelen, af Heste og af

Faar f. For at vise Forholdet imellem de dode

og levende Kreaturer hidsættes Summerne, som

de anfores i pliilosophische Schilderung 4
).

•

Antallet

1783
Dode

1783—84 1

Tilbage
1784

af hver
1000 dode

Hornkvæg 21457 11461 9996 534
Faar . . 232731 160488 42243 818
Heste . 36408 28013 8395

o

770
x
) Bjerkand. Iiisect- Calender for År 1784 i Kongel.

Swensk. Wetensk. Acad nya Handl. 1784 S. 327.
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) Bjerkander Blomster Almanak i Vester-Gotland anf

St. 1786 S. 53.
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Dersom man vilde tage Exemplet af et en-
I _

kelt Syssel, da vare i Myre Syssel Aaret 1784

tilbage af hvert 100 9£ Faar , 11 Heste og 44£

Stykker Hornkvæg. De to foregaaende Aaringer
^ m * 4

var Faarenes Antal saa meget tiltaget
, at man

kunde sige, at -paa hvert voxede to Hove-

der; mange af de Faar, der ere tagne med i den

anforte Beregning over de dode, vare derfor unge,
m

og endog de Lam ere beregnede, som om Vinteren

formedelst Fodermangel vare slagtede. Med Hen-

syn til Angivelsen af Antallet paa de tabte Heste

havde benævnte lærde Forfattere været nodte til

at bruge kunstig Regning (calculum artificialem),

som meest nærmer sig det Sande, og hvad Myre

Syssel angaaer, have 2 Feiltagelser indsneget sig

i Beregningen ;
der dode nemlig 1453 (ikke 1435)

og vare tilbage 179 (ikke 197) Heste. I Arnæs

Syssel antager han, at 22,000 Faar have været

til for Odelæggelsen begyndte, og at deraf 17300

Stykker ere tabte, men 4700 tilbage: at Heste-

nes Antal sammesteds har for Kvægdoden været

3992, at deraf 3120 ere dode, men 872 tilbage.

Angivelsen stemmer temmelig med det Rigtige

;

thi for Odelæggelsen vare i bemelte Syssel 21369

Faar og 4463 Heste. Af de førstnævnte omkom

16635 Stykker, men 4734 vare tilbage, af de sidst-

nævnte derimod dbde 3067 Stykker, men 1396 vare

tilbage. Om Foraaret 1783 plagedes Indbyggerne



af adskillige ondartede Sygdomme T
). Fiskeriet

slog feil liele Sommeren og indtil Mai Maaned

næste Aar#

§. 28.

Saavel det omtalte som det derpaa folgende

Aar (nemlig fra om Foraaret, men især Efteraa-

ret 1785) dannede saa at sige Slutningsledet, og

Tar det fordærveligste af Uaarsrækken. Foraaret

1784 kom Jordgrodeu meget sildig op, Frosten

ophorte i Juni Maaned, og da forst begyndte Mar-

kerne ved Veirligets pludselige Overgang at blive

gronne. De forste Blomster kom tilsyne her paa

Skalholt den 4de Juni, men Lovetand (leonto-

dan taraxacum, fifill) var i Blomster den 24de i

samme Maaned. Jeg har bemærket, at man ikke

kan være sikker for Frost, saalænge denne ikke

er udsprungen, men naar den er begyndt at blom-

stre, mindes jeg ikke, at betydelig Kulde er indtruf-
s

fen. Dette Aar 1784 blomstrede Caltha palu-

stris, Rumex acetosa , Salix lapponum, Draba inca-

na den 4de Juni; Salix myrsinitis, Vaccinium uli-

ginosum, Ranunculus acris den 10de; Leontodon

taraxacum, Stellaria cerastoides, Cuminum carvi,

Alcliemilla vulgaris den 24de; Alchemilla alpina,

Myosotis scorpioides, Thlaspi bursa pastoris den

*) See mere herom hos M. Stcphenseu anf. SU S.

128.
'



28de i s. M. ; Plantago latifolia
, Pinqvicula vul-

garis, Cardaraine pratensis etc. den 1te Juli.

Ilvor en Art findes i betydelig Mængde, hvilket

herrer Tilfældet med de opregnede, har jeg be-

mærket Tiden, da 3 af samme vare fremkomne.

Ved denne Sommers Udgang vare de Behold-

ninger, man havde af Levnetsmidler til Vinteren,

ubetydelige, og af Mælken kunde man ikke kjær-

ne Smor. Fiskeriet om Efteraaret var hoist ube-

tydeligt. Foderraangel herskede ; Hornkvæget

trivedes ikke, hvilket foraarsagede, at Koerne ikke
4

malkede. Hesteodelæggelsen forrige Foraar hin-

drede Tilforselen af Levnetsmidler om Somme-

ren. Kreaturerne vare for Vinterens Begyn-

delse saaledes medtagne og udmarvede, at skjondt

man havde været velforsynet med Foder, saa var

der medgaaet dobbelt saa stor en Portion af dette,

som ellers, til at holde dem i god Stand; men

da Hoet var baade daarligt og ikke gaves i stor

Mængde, og Kreaturerne om Sommeren, ved til-

lige med Græsset at iiedsluge i sig Pimpsteen-

sand og Svovl, havde samlet Spiren til ondartede

Sygdomme, saa dode begge disse Vintre Horn-

kvæget af Hunger, Ledegigt og indvortes Syg-

domme; Hestene af Tæring, og Faarene deels af

udvendige Beenknuder eller andre Udvæxter, deels

af indvortes Sygdomme. Da Skjorbugen blandt

Mennesker foraarsager, at Tænderne blive ltise
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og Benene faae Knuder, og da mange Skjorbugs-
• i

Tilfælde (symptomata) hos Menneskene forresten

ligne meget dem, som i nysnævnte Aar viiste sig

blandt Kreaturerne, ligesom og Skjorbugen under-

tiden foraarsager Hunger, saa turde den Gisning

maaskee være antagelig, at bemeldte Faaresygdora

liar været en Art af Skjorbug, og saaledes havde

ladet sig kurere ved syrligt og kraftigt Foder.

Erfaring viiste og, at de syge Kreaturer kom sig,
i

da de fik grimt og friskt Græs
,
hvorimod det

I t

gamle torre Hoe ikke havde saadan helbredende

Virkning. Et Slags Kjævc- og Tandsygdom (Gadd-
i

ur) tog allerede om Efteraaret 1784 stærkt Over-

liaand blandt Faarene og Hornkvæget. Denne

Sygdom yttrede sig saaledes: En eller flere af Kjæ-

vetænderne voxede meget stærkere end de an-

dre i Form af en rund og spids Syl. De

hoje Tænder, derforaarsagede, at den ene Rad ikke

passede til den anden, bevirkede endelig, at Krea-

turet, der enten tabte eller kunde ikke tygge sit

Drov, formedelst det Hul, som ved de spidsvox-

nes Gnidning var fremkommet i den modstaaende

Ganes Tænder, endeligen maatte doe. Som tjen-

ligt Redskab til at læge denne Tandsygdom

forfærdigedes en Tang med Tænder ,
bojede til

/

Siden, for desbedre at kunne gribe den anstukne

Tand fat; og det lykkedes med den at brække

Spidsen af Tænderne. Andre have med dertil

/
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indrettede Sauge gjort endnu hensigtsmæssigere

Operationer paa hine vanskabte Tænder. De Krea-

turer, hvis Fortænder- saaledes bleve anstukne,'

dode snarere deraf; især kunde man gjore sikker *

• _ 6

Regning paa, at unge Kreaturer, som i Sandfalds-

vinteren vare 1 a 2 Aar gamle, bleve angrebne

af denne Ta ndsygdora, hvilket lader sig let be-

gribe: idet nemlig alle unge Kreaturer miste
# i

* * * j .

deres forste Tænder, og faae andre nye i Stedet

i, eller tæt ved
,

de bortfaldnes Plads
,

og da'

Pimpsteensand og Svovl, som for bemærket, Aar

x^83 og 1784 satte sig paa Græsset, der skulde
l p

tjenjp Kreaturerne til Fode, saa bliver det sand-

synligt, at denne giftige Materie er bleven sid-

dende i Tændern ss Hulninger og har foraarsaget

Tranghed*) og Inflammation, naar de nye Tæn-

der skjode frem. Derved maa endvidere være

opstaaet Hede og uregelmæssigt Sammenlob af

Vædsker, der har bidraget til de nye Tænders

usædvanlige Storrelse og Ilaardhed. Dette Væd-

sketillob (Congestion) mærkedes derved
,

at Kjæ-

vebenet, omkring de hojtvoxne Tænders Rodder,

blev tykkere og mere knyttet end ellers. Et ikke

ubetydeligt Antal Kvæg blev slagtet formedelst

denne Sygdom, men den forplantedes ikke til

,

*) Originalen liar preyngsli
;

Tænderne trykkede sig

neml. saa tæt til hverandre, at de ikke kunne fin-

de Plads i Tandgjærdet.
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i

Afledninger af de Kreaturer, som kora sig af

Sygdommen. De Kreaturer, som liayde opnaaefc

den Alder, i hvilken de pleje at miste Tænder-

ne, bleve ikke angrebne af denne Sygdom, og hos

nogle , som under Ildsudbruddet vare unge , yt-

trede den sig langt senere, ja ved Aaret 1792

fandt man endog 10 k 12 Aar gamle Koer at

blive haardt angrebne af bemeldte Tandsygdom.

Lignende Sygdom, som den her omtalte, har Præsten

Benedicte Petersen i sin Annal for Aaret 1094

omtalt som den Gang grasserende efter Udbrud-

det af Hekla (see foran § 19). En anden Tandsyg-

dom, som plejer at folge efter lidsudbrud, er

den saakaldte Asketand. I dette Tilfælde bliver

Tanden sort, og hensmuldrer ligesom brændt Been.

Saadant yttrer sig snarest i Fortænderne, som

blive hullede uden at nogen Ujævnhed ved de

modstaaende Tænder ved Gnidning 1 kan foraarsage

det. Med denne Tandsygdom folger gjerne Kul-

de eller Trækning i Tænderne, hvilket bemærkedes
I

derved ,
at Hornkvæget ligesom havde ondt ved

at drikke koldt Valid, og maatte, for at vænne sig

til at kunne drikke sædvanlige Slurke, med Mun-

den forst gjentagne Gange blot berore Vandet,

hvorimod det naar det tik lunket Vand,* drak

strax udeh videre Omstændigheder. Hvad jeg

foran har bemærket angaaendc denne Tandsyg- %

dom (Gadd), Jiar jeg fortalt forhenværende Se-

(9)

# *

•O-*. *
1

, v X v
.



kretær i det Kongelige danske Landhuusholdnings-

Selskab, Etatsraad Christjan Martfeld, i min Skri-

velse til ham af 26de Marts 1780, hvilken han

lod aftrykke i Almindelige Tidender. Naar
' *

saaledes Indhyggerne savnede deres fornemste

Næringsstotte ved at Kreaturerne, som foranfort,

enten dode, eller om de end levede, vare næsten

uden Nytte, saa fulgte med denne Formuens

umiddelbare Forringelse, Mangel paa Nærings-

midler og almindelig Elendighed , hvortil den

Mængde af Fattiglemraer, som enhver Rep nu blev

bebyrdet med
, ikke lidet bidrog. Lavmand Paul

Vidalin har 1
), ved at omtale Dyrtiden i Slutnin-

gen af det 17de Aarhundrede, angivet som noget

Usædvanligt, at der den Gang har været ligesaa

mange Fattiglemmer som Husfædre; men i de

sidste Uaar kan man sige, at i flere Heppe , hvis

Formuetilstand dog ikke var den daarligste, har

Antallet paa Fattiglemmer været dobbelt mod

Huusfædrenes ; og der gaves næsten ingen Rep,

hvor jo Antallet paa hine var storre end paa

disse. Som Exempel kan anfores Biskopstunge-

reppen, som i de sidste haarde Aaringer talte

kun 50 Huusfædre, men 103 Fattiglemmer. (Aar

1757 vare 120 Fattiglemmer i bemeldte Rep;

1770 derimod kun 50, og 1720 ikke over 27,

O I Deo, Regi et Patriæ § 6. S iU
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16 Kjbkkentiggere iberegnéde, som fandtes paa
• t /

Gaarden Skalholt ;
og den Gang var der dog 70 Fa-

milier i Reppen). I Lobet af Uaarcne aftog vel

disses Antal ligesom hines, men da Uaaret var

forbi 1785, fandtes der dog 46 Boesatte og 73

Umager. Det samme Aar var der i hele Arnæs
% * s

Syssel 612 Boesatte, men 692 Fattiglemmer, hvor-

af 347 vare i en Alder fra 1—16 Aar; 68

vare over 60 Aar gamle
, og 277 imellem

17—60 Aar (det er i' den Alder, i hvilken

man ordentligviis kan sorge for sig selv). Aar-

sagen hvorfor de Sidstnævnte vare saa mange, var
'

fornemmeligen den, at Boesatte ikke havde Evne

iil at holde og lbnne - Tjenestefolk, hvorfor saa
t

mange mindre arbejdsdygtige vare uden Tjeneste

og maatte fordeles blandt de Boesatte til For-

sorgelse , som om de vare tirkélige Trængende,

For nærværende Tid (mod Slutningen af det 18de '

tt *

Aarhundrede) er der 58 Boesatte i Biskopstunge-
i \

Reppen og 32 Fattiglemmer, hvoraf de 14 ere un-

der 16 Aar, 14 over 60 Aar og kun 4 imellem disse

to Aldersterminer. Af disse lire ere 3 Fruentim-

mer som ere i en Alder af 50 til 60 Aar, halte og

blinde, og den 4de er en 26 Aar gammel Mands-
# *

4

g %

person, som staaer til Frove om han kan blive

dygtig til Arbeide. Det Anførte maa forstaaes

kun med Hensyn til dem, som ere forsorgelses-

berettigede; vilde man tage Hensyn til Arbeids-

(»*)

j



forheden, saa blev Tilstanden ikke bedre. 1 Aaret

1*781 fandtes i Reppen Selvog 56 Umager og 44
\

Arbeidsfbre af hver 100 Personer. Arnæs Sys-

sel kan vel ikke siges, at have lidt mindst, og

heller ikke mest i disse haarde Aaringcr; jeg /

i • ^

formener derfor passende at have valgt det som

ExempeJ i anforte Henseende. Dersom man

vilde vide Forholdet mellem Umagernes (de Van-

fores) Antal i de gode og haarde Aaringer, kan

Exemplet tages af samme Syssel: Aaret 1*729
i t \

fandtes der 691 Boesatte (foruden Tomthuusmænd),

men 150 Vanføre, hvoraf 16 vare under 16 ,
117

* 4

over 60 Aar, men 17 i en Alder fra 16 til 60

Aar. Aar 1770 var derimod de Vanfores Antal i

Sysselet 300.

Med den forfærdelige Hunger
,
som Indbyg-

gerne Aaret 1784 lede under, forenede sig alle

de Sygdomme, som den naturligen fremkalder, for

Ex. Blodgang
, Skjorbug og Inflammation. Baade

Embedsmænd og ellers velhavende Bonder, bleve

saaledes medtagne af Mangel paa det Nodvendige
i *

til Livets Ophold, at det blev kjendeligt paa de-

res Udseende. Tyverie og Ran tog saa stor Over-

haand, at Enhver maatte frygte for paa en af disse

Maader at blive sine Midler berdvet. Denne var

Landets Tilstand i Almindelighed ,
hvortil kom,

at enkelte Steder og Bygder bleve rammede af

andre Ulykkestilfælde. Det til Orebakkes Havn ,
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bestemte Handelsskib, som overlorte Ncdvendig-

hedsvarer til Indbyggerne i de omliggende Egne,

forlibte udenfor "Medallaiidet i Skaptafells Syssel,

saa at Intet af sammes indehavende Ladning blev

bjerget. Heste var der saa faa af, at man ikke kunde

hente Madvarer fra andre fjernere Handelssteder.

Aars gamle Faar begyndte ved Juletider at dbe

af Tandsygdomme. I TJhingoe Syssel bleve ad-

skillige Gaarde om Sommeren efter Hoeslætstiden

forladte, og Beboerne, som vandrede omkring i en

hjelpelos] Tilstand, dode af Hunger allerede for

Juletider. I bemeldte Syssel var Misvæxten paa

Græs saa stor, at Hjemraemarkerne aldrig om

Sommeren kunde blive afslaaede. ' I hele Lange-

næs Rep var der kun 4 Koer levende ved Nyt-

aar 1785. Vinteren 1785 var Vejrliget meget

mildt, hvilket ogsaa var Tilfældet i det næstpaa-
%

følgende Foraar, da Jorden meget tidlig kom

i Grode, og den, den 23de Mai, faldne dybe
/ • 9 §

Snee blev snart igjen ved Solens Varme optoet.

Desuagtet dode mange Kreaturer ved Ulykkestil-

fælde, Heste lob ligesom lobske ned af steile Klip-

per og i aabné Brondé og omkom saaledes. Faare-

dodeii blev^storst
4om Foraaret efter Korsmesse.

V * • |

Det er heller ikke ualmindeligt i Island, at de ved

Vinterens Strænghed udmarvede Kreaturer især om-

komme, naar de begynde at soge og æde det nye

Græs om Vaareu. I Sverrig har Erfaring lært det
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Modsatte, hvor Ordsproget Jyder saaledes ; Sedan
/ ø

Horsgoken er framme, smalter ingen Hast i hiål,*

hvilket ikke, stemmer med Islændernes Erfaring;

denne liar derimod begrundet en anden Talebrug,

nemlig: |>å éru vetrar Jidrkur uti £egar spdin
> \

vellir graut: d. e. Vinterens Ilaardhed er forbi,

haar Mellemspoven (scolopaxphæopus) koger Grod.
!

Man kan kun sige, at Kvægdoden i samme For-

hold var mindre Aar 1785 end det foregaaende

1784, som Antallet, for Ødelæggelsen, var mindre

i Iiilnt Aar end dette. Qm Vinteren 1785 gras-
i 4

gerede ogsaa farlig Sygdom blandt Indbyggerne,

som kun tildeels kan antages at have havt sin

Grund i Mangel paa det til Livets Ophold Nod-

vefidige. Saa stor var Dbdeligheden den Gang, at i
|v

de Sogne, hvor der efter Middeltal kun pleje at doe

20 Mennesker afcrlig, nu dode over. 200. Paa nogle

Gaarde bleve de spæde Born berovede deres

Foræidre, og i en hjelpelos Tilstand nær ved

at doe af Hunger, fundne og reddede ved

Folk som hændelsesviis kom til fra andre
\ ,

Gaarde. Det hændte sig ogsaa, at paa Vejen fra
i ^

Krisevig og Grindevig til .Nordvigene og Vatns-

losestranden fandtes paa een Gang 10 dode Men-

nesker, som til forskjejlige Tider af Hunger og
«

Matlied vare omkomne. Den Gang dode i Skalliolt

Stift 3770 flere end der fodtes,' hvilket udgjor

Halvdelen af det hele Antal, som dode i alle hine
/
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Iiaarde Aaringer og i de to sidste Aar 1784 og 85

var Antallet paa de i Island flere Dode, end Fod-

te 9238, (hvoraf de fleste dode i Tidsrummet fra

Vinterens Begyndelse 1784 til i Fardage 1785).

Ligesom Dyrtiden begyndte for paa Nordlandet

end paa Sonderlandet, saaledes horte den for op

paa det forste Sted end paa det sidste. Aar 1785

dode i Hole Stift 1277 og i Skalholts Stift 3770

flere end der fodtes; derimod findes ifolge Angivel-

serne for Aar 1784 Antallet paa de Dode i Hole-
« • \ <

Stift anslaaet til 2244 flere end Fodte, men i

Skalholts Stift iil 2Q45. Det er for bemærket,

at en heftig Omgangssyge, som bortrev mange

Mennesker, der forovrigt ikke lede nogen Man-

gel, grasserede i Vinteren 1785, men i de Sogne,

som tillige plagedes af Hungeren, bliver det van-

skeligt at distingvere imellem dem, som denne Syg-

dom berovede Livet, og dem, som dode af Hun-

ger og de ved samme foraarsagede Sygdomstil-

fælde. Men denne Sygdoms Magt og Virkning

indsees bedst, naar man tager blot Hensyn til de

Herreder, hyor Hunger ikke fandt Sted i Aare-

ne 1784—85, hvilket var Tilfældet med Vester-

partpn af Isefjords og Bardestrands Syssel. Strax

t om Efteraaret 1784 begyndte Feberen der at yt-

re sig. De, som dode af den, vare for'det meste

Mandspersoner mellem 20 og 40 Aar. I Rode-

sands Ilep ved Patriksfjord bortrykkede den 17
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Mennesker, i Otrardals Rep 15, i Kaldrananæs
/ i %

Sogn i Strande Syssel ligesaa mange ;
i andre

Sogne deromkring blev den omtrent ligesaa far-

lig. Naar man hertil lægger de 48 Mennesker

1 Skalholts Stift, som drukuede Aar 1785 og de

74, som dode samme Aar af Kopperne 1
), samt de

i et Syssel i Hole Stift 1784 af Febertilfælde

bortrykkede 27 Mennesker, og de Aaret efter af

samme Sygdom i hele Stiftet dode 138, saa seer

man, at Hungeren ikke har været alene om at
I

formindske Folkemægden i Island i Adrene 1784

og 1785. Som mærkværdigt Tillæg til de histo-

risk- oeconomiske Efterretninger om bemeldte
ø ft

Aars Begivenheder omtales her de Jordskjælv,

som til stor Skade især for Arnæs og Hangar-
/
I •

valle Syssejer begyndte den 14de Aug. 1784, midt

i Hbeslætstiden , og vedbleve til efter Juletider

den næste Vinter. I Forstningen bemærkedes

de en eller flere Gange dagligen, senere 2 å 3

Gange om Ugen. Disse Jordskjælv ere de storste,.*

som Landets Indbyggere have kjendt siden det

forst blev bebygget 2
). v Den 14de og 16de August

bleve mange Gaarde i bemeldte Sysseler omkastede,

Hu,usgeraad sonderslaaet og Levnetsmidler spildte.

Jordrystelsen bemærkedes endog i Sneefjeldsnæs

*) See det Isl # Litterat. Selsk. Skr. 7 B. S. 268,

2
) See Lavmand M. Stephensens Beskrivelse ovec den

nye Vulcans Ildsprudning i Vester -Skaftefjelds Sys-
' $el paa Island Aaret 1783.
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og Isefjords 'Sysseler, samt i Myre- Borgerfjords-

og Kjose Sysseler, et Huus *) blev i hvert af

disse tre Sysseler omkastet. I Rangarvalle Syssel
%

foraarsagede Rystelsen, at paa Gaarden Holt i

Oefjelds-Rep 2 Huse bleve beskadige, men andre

2 gaiulske .omkastede. I Fijotshlids -Rep bleve

alle Husene paa 3 Gaarde beskadigede og nogle ka-

stede om. 1 Nedreliolte-Rep faldt foruden enkelte

Huse, 3 Gaarde aldeles omkuld og ligesaa mange

i Lande Rep, men allerværst blev Efreliolte-

Rep medtaget ; thi af 89 Gaarde i Arbæar-

Marteinstunge og Hage Sogne styrtede 23 gand-

ske, foruden 94 enkelte Huse, som nedfaldt og

50, som saaledes kom af Lave, at de vare nærved

at falde. Hagekirke styrtedes i Grund. De nye

Bygninger, som man istedetfor de' nedfaldne, med

megen Moje og til Afbræk for Hoeavlingen

havde i en Hast til ojebliklig Afbenyttelse faaet

opforte ,
bleve formedelst vedholdende heftigt

t •

Regnveir lidet tjenlige til Beboelse for Eftertiden.

Hvor stor Skade Jordskjælvet har anrettet i Ar-

næs Syssel vil sees af hosfolgende Tabel, som

er uddragen af Præsternes og Repstyrernes over

hver Gaards Skade forfattede Optegnelser, som

den befandtes en halvMaaued efter Jordskjælvet.

%
'

' -
* ‘ '

'
/

Ved Huus maa her forstaaes: enten enkelte Væ-
relser paa en Gaard, eller og Udbygninger.
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Tabel.,
som viser Antallet paa de Gaarde og Huse i Armes

Syssel, som ved Jordskjælvene den 14de og J6de Aug*
6

1784, enten aldeles bleve omkastede eller ganske

ubeboelige. '

Sogne.
Gaarde,,
sturligen

beskadi-
gede.

Hele Gaarde. Enkelte Værelser.

Ganske
omka-
stede.

Ganske
nbeboe-
lige.

__

Ganske
omstyr-
tede.

Falde-
færdige.

Meget
fordær*
vedc.

Skalholt . . 12 — — 121 16 16

Olafsvalle . . 29 3 — 225 9 43

Hraungerdes 11 4 6 23 3

Laugardæle . 19 4 11 75 5 12

Hjalmbolts . G 2 1 17 —
Villingeholts 25 2

.
4 105 42 26

Hroarsholts . 12 5 8 11 11 —
Gaulverjabæs 49 . 7 1 196 12 36

Stokksores . 13 4 44 —

-

2

Kaldadarnæs 16 — i 41 • 44

Arnarbæles . 9 3 4 12 •—

•

—

.

Il j alle .... 9 t l
— 21 —

Reyke .... 12 — 1 29 •—

•

Klosterliole . 14 14 — —
»

Mosfells . . . 19 3 •

—

, 66
•

63

Middals . . 11 — 8 18 4 —
Uthlide . . . 9 3 2 18 5 1

.

—

-

Torfestade . 16 4 — 59 16 9

Brædretunge. 8 3 35 14 10

Ilaukedals 9 — 1 21 17 19

Tungefells . 6
.

— — jo 10
*

w 1

12

Reykedals . . ii — 92, 11

Hrune .... 26 1 — 115 18 28

Ilrephole .
* 15 5 8 67 —

•

2

Storehofs . . 4 • 2 li % ,
—

'

Steinsholts . 5 1 — 12 10 7

Storenups . .
|

G 2 I
15 9 • 1

Summa
j
372

|
69

|
64

j
1459

|
212

|

230

i
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Men herved maa dog bemærkes:

1) At paa de Gaarde, som odelagdes til Grunde,

er ikke Antallet paa de enkelte Værelser sær-

skilt anfort.

2) De Gaarde som benævnes ganske ubebolige,

bleve saa meget beskadigede, at intet Væ-

relse blev uskadt staaende, kun maaskee en-
« $ * , , .

**•

kel te Udbygninger. De mindre beskadigede

eller rambonerede Værelser paa disse Gaar-

de ere ikke beregnede , men nogle af dem,
1

f *
i \

som faldt ned i Grund ere anforte i Ru-
%

brikken blant dem, som siges at være ganske
. i

. omstyrtede.
y •

.
'

.

'

3) Desuden bleve 11 Kirker særdeles beskadi-

gede, tbi Kirkerne paa fteikedal, Hraungerdé,

Laugaritælum og Villingaholt faldt ned i Grund.

Paa Gaardene Hruna, Torfestad, Brædratunge

og Olafsvalle vare de nær ved at fable, men de

paa Gulverjabæ , Tungufel1 og Hole fik min-

dre, men dog betydelig Skade.
i * i

4) Over den i Ulfljdtsvatns, Buffells, Snæfugle-

stade og Tingvalle Sogne anrettede Skade har

jeg ikke Optegnelser for Ilaanden.

5) Det fbrste Jordsk jælv, som indtraf den 14de

August, gjorde den storste Skade i Biske ps-

tnnge- Lande- Efreholts- og Skeide Reppe

og oversi i Grimsuæs Sogu, men det den

\
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16de August indtrufne blev storst i Floen,

nederst i Grimsnaesset og Giveset.
s

6) Foruden den Skade, som Jordrystelsen foraar-

sagede paa Værelser og disses Indehavende, for-

andrede den ogsaa Jordbunden. Fjeldene

kom i heftig Bevægelse, saaledes at de Jord-

lag, som laae overst i deres Skraaninger, bri-

stede, losnedes fra Steen - Grunden og giede
ø

ned til Sletten, hvorved Fjeldsiderne blot-

tedes og Overfladen blev enten en nogen

Klippe eller Sandgrus, som side nenten reves

bort af Storme, eller den blev gjennemblodet

ved Efteraarsregpen og siden ofte lob i store.

Masser (Fjeldskrcd) ned paa det flade Land.
i . »

Foromraeldte Jordlag, som gled ned fra Fjel-

denes Sider, bleve dyngeviis liggende under-
A

'
A

4 &

neden, hvor de ved Skraariingens Ophor

standsedes i Farten, og gjorde at Jordens

Overflade der blev ujævn. Exempel paa Ska-

de, derved forvoldet, er, at i den vestlige

Side af Fjeldet Vordufell, som ligger i Rei-

de Rep mellem Ilurdarbakog Framnes, frera-

kom.ved Rystelsen den 14de August 39 Fjeld-

- skred, skjondt intet af dem var meget stort.

Store Klipper sprængtes isbiider, styrtede fra

Bjergene ned i Bygden og fordærvede Græs-

markerne. Gamle varme Kilder (Ilverer)
%

sank ned i„Jorden og forsvandt, og nye kom
i

frem andre Steder: saaledes vare i Biskops-
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ttingene, hvor den beromte Geiser findes, for

dette Jordskjælv 3 varme Kilder, men efter

at samme var overstaaet , fandtes 39 saadan- .

ne varme Vandspring , hvoraf nogle igjen i.

den senere Tid ere forsvundne. Dette er

saaledes gaaet til, at da Jorden, hvor der i
t * %

dens Indre findes en stor Mængde kogende
^ %

Vand ,
revnede ved Rystelsen , fandt Vandet s

'

Udlob lgjennem Sprækkernfe og dannede

saaledes hine Vandkog, men senere, da saa-

danne Revner gjen lukkedes
,

saa har Van-
* * C * ** * *

det ikke længer kunnet der have sit Ud-

lob. Paa Reykevalle forsvandt de varme

Kilder ved Jordrystelsen. Da Jorden revne-

de, fremkom Forandringer ved Grunden, saa-
• % *

ledes forsvandt Vandet i et Morads, der laae

tæt ved Torvestad i Biskopstunge, og ved sit

Dynd sinkede de Reisende meget og gjorde

Overfarten vanskelig. • I Nærheden af bemeld-

te Sump fremkom ved samme Lcilighed paa

£n tor og haard Jordvei to runde Huller i

omtrent 2 Favnes Afstaiid fra hinanden, som

opfyldte med gruset graaeligt Vand, befand-

tes omtrent 1 Alen i Tvermaal, men saa dybe,

at en Steen, som blev kastet ned i samme,

hortes under Faldet i 18 Secunder. Vente-

ligen har Vandet fra Moradset ved Rystelsen

faaet Veitil, og opfyldt disse Huller; de bleve
. 4

- I
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•
. y

>'
#

• I

nenere filetoppede. Lignende Forandring
* * ^

*

undergik et Morads ved Gaarden Efra-Apa-

ivatn i Grimsnæsset og nogle Myrer i Brædra- .!

tungede, som bleve udtorrede, og Græsset voxer

siden den Tid ikke synderligt der, undtagen
i • i

i meget fugtige Sommere. Domkirkepræsten

Geir Vidalin har fortalt mig, at det Aaret

1789 indtrufne Jordskjælv har havt samme
,

Indflydelse paa den Myre, som ligger mellem

Lambestade og Skildingenæs, da den saaledes
%

* » i

er bleven udtorret, at den ikke mere har sit

forrige Udseende. Det er bekjendt, at man-

ge Steder , hvor for fandtes Damme , ere nu

bievne til græsrige Enge. Saaledes f. Ex.

findes paa Bare -Eng i Floen dybe Huler,

fyldte med Vand ,
hvor man fanger Foreller,

i
i • \

og samme er Tilfældet med Arnarbæles-Enge

i Olveset med flere. Visse Urter [som jeg

ikke har havt Leilighed til at see, men en
*

*
* ^ % s

af dem er Menyantlies trifoliata (Horbladka)]
%

udbrede deres Rodder og knytte dem , den

ene i den anden, over Vandet; naar derefter

den torre Jord eller Sand, fort af Vinden

andre Steder fra, sætter sig derpaa , og ef-

terhaanden bliver bevoxet med Græs
, bli-

X

ver denne Græsliinde som et ovenpaa Van-

det flydende Dække til en prægtig Eng.

Denne Jordhinde bliver saa seig, at deu kan

t

L



143

bære baade Mennesker og Heste , men hele

Bunden kommeri Bevægelse, naar man *Tider

derpaa , og giver efter under Hestenes Fod-

der, som oin den var nærved at briste,

eller Hestene at synke, hvorved Jorden bol-

geformigt hæves paa begge Sider af Hesten

næsten lige hojt med den. Saadan Jordbund

er ikke sjelden her i Landet, men paa frem-

mede Steder er den mere usædvanlig. I

Frankerig regnes den til Dauphinatets syv

Undere. Plinius

1

) omtaler den, de terris

semper trementibus a
). Et af det her be-

skrevne Slags Enge var det saa kaldte Pol-
%

___ * % \ i

leng i Biskopstungene, som i Jordskjælvet den

14de Aug. 1784 blev til en Dam. Det maa

være skeet saaledes, at ved Rystelsen er Jord-

dækket revnet og sunket under Vandet, som
* v

specifik tungere end dette, formedelst den

tilkomne Jord og Sand. Paa en anden Maa-

de blev en Eng i Grimsnæsset fordærvet ved

bemeldte Jordskjælv; der blev Jordbunden

paa sine Steder los og utæt, og græslose Plet-

ter, fremkomne hist og her, bleve saa dyn-
é •

dede, åt man ved at gaae paa dem sank ned

1
) Histor. Nat. Lib. 2* Cap, 90.

2
) See ogsaa Lancelot: ”des sept Miracles de la Dau-

pliiné,” i Memoires de L’Academie Royale des Inscrip-

tions et des belles Lettres Tom. .6.
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i Jorden. Denne Jordbundens losé og utætte
å

Beskaffenhed , formeentlig fremkommen ved

Rystelsen, forarsaager, at, da bemeldte Eng

(Mosfellsvatn kaldet) , der ellers er overflydt
%

af Vand, fryser til om Vinteren og igjen

pludseligen toer op
, saa oprykkes Græsset,

(som bestaaer af Stærgræs (Stor) og Vand-

arve (Fergin) med alle dets Rodder fra

Bunden. Mange dybe Sprækker viste sig ef-
v #

ter Jordskjelvet i den liaardbundede Jord,

hvoraf nogle i Efreholt befandtes opmaalte 5
\ t

Favne dybe. Endnu een Beskadigelse paa En-

gene viste sig, hvor' Jorden er flad men fug-

tig, især paa Aaebredder, som af og til over-

svommes. Lavmand M. Stephensen x
) for-

\

tæller, at Moseh er skudt op af Grunden

og liar ligget lfts ovenpaa Græsset; desuden

bleve de overste Jordlag omvæltede, hvor Bun-
• i

»

den var saa huul og aaben, at den ikke kunde

taale Rystelsen, og fik derved en ujevn og

furet Overflade. Imellem Ujævnhederne sam-

lede sig Vand, som siden sank ned i Jorden,

men forvoldte, at Græssets Rodder bleve saa

fortærede, at Engene Efterhaanden gik i For-

raadnelse. Som Exempel paa Rystelsens vold-

samme Magt kan anføres, at haaudfaste Ar-

, /

*J 'I hans merbemeldte smukke Skrift S. 146.



beidskarle, som vare beskjæftigede med at afslaae

Græsset, stak Skjæftet af Leen ned i Jorden
, og

kunde dog ikke holde sig opreiste, uagtet de holdt

ved Skjæftet. En Mand
,
som i en Mose var be-

•
- i

skjæftiget med at skjære Torv, sank under Jord-

skjælvet ned i Vandet til Knæerne, men snart

stod han atter paa det Torre, eftersom Jorden

snart hævedes snart sank under hans Fodder.
i .

Den 14de August indtraf Jordskjælvet mellem

Klokken 2 og 3, da de fleste Folk vare gaaede

hjem fra deres Arbeid til Middagsspisning; en

stor Mængde Mennesker blev under de omstyrtede

Huse, og maatte ved andres Hjælp fremtages a£

Ruinerne. Mange af de saaledes reddede syntes

paa en uforklarlig Maade , ved Guds mægtige

Haand, at være reddede fra Dodsfaren; alene

S Mennesker mistede Livet, og den 4de blev lidet

forslaaet 1
).

Disse Jordskjælv indtraf paa en Aarstid,

da Ovrighcden, der boede langt borte, ikke

kunde for Handelsskibenes Afreise denne Sommer

fra Island, faae fuldstændig Efterretning om Ska-

den. Men Biskoppen over Skalholts fetift, som

boede nærmere, oversendte til det kongelige Dan-

ske Cancellie baade forbemeldte Efterretnin-
• *

ger om Skaden, og sin allerunderdanigste An-

*) See det Isl. Litterat. Selsk. Skr. 6te B. S. 260 f.

( 10)



sogning om Hjælp til Indbyggerne, især dog til

den geistlige Stands Embedsmænd i Arnæs og

Rangarvalle Sysler , hvilke Ansøgninger aller-

naadigst bleve bevilgede saaledes, som man kan

gee af det Isl. Litterat Selsk. Skr. 5 B. S. 290

Nr. 2 og 3. Deraf vil ogsaa indsees Grunden 1

,

hvorfor Rentekammerbrevene af 2den April 1785

og 3die Juni 1786 fornemraeligen have Hensyn til

Arnæs og Rangarvalle Sysseler. Men den Kon-

gelige Resolution af Ode Februar 1784, som om-

tales i bemeldte Skrifts 5te Bind Side 291 Nr.

3, kom aldrig til Island, men daværende Stiftamt-

mand over Island uddeelte alene, uden Biskop-

pens Medvirkning, det Tommer, som senere blev

anvendt til de nedfaldne Huses Gjenopbyggelse.
• * .

.

'§• 29.
f |

' I alle disse Uaar fra 1779 til 1785 vare i

Skalholts Stift 7011 og i Hole Stift 3343, til-

sammen 10,354 flere ddde end fodte Indivi-

der. Hvad Hole Stift angaaer, er Beregningen

grundet paa de Lister, som jeg har faaet fra Bi-

skop Arne Thorarensen , og efter hans Ddd, fra

forhenværende Stiftsprovst Thorkel Olafsen, hvilke

Lister stemme med Amtmand Thorarensens An-

givelse x
) 5 men i Henseende til. Skalholts Stift

x
)
See det Isl. Litterat. Selsk. Skr. 12te Bind.
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er hiin Angivelse bygget paa Listerne over Fodte

og Dode 1
). Naar man ifolge disse Optegnelser

lægger Summen af de flere Fodte end Dode i

Tidsrummet fra 1769 til 1778 til det Folkeantal,

som var i Landet, ifolge de Mandtalslister, som

den 15de August 1769 vare alFattedc, hvilket i begge

Stifter tilsammen udgjorde 46201 Individer a
), saa

er Folkemængden i disse 10 Aar foroget, i Skal-

holts Stift med 2612 og i Hole Stift 1399 Personer,

Her tages ikke Hensyn til dem
, som ere dode i

Udlandet, eller dem, som her i Landet ved ulyk-
/ X

kelige Tilfælde ere omkomne og ikke ere bievne

begravede, da saadanne ikke findes anforte i Præ-

sternes Beregninger. Disses Antal kan gaae op

imod de norske og danske Folk, som i bemeldte

1
) See det Isl. Litterat. Selsk. Skr. 6te og 7de Bind.'

2
) See Kammersekretair Olav Olavsens Reise igjennem

Island, Side 658. Den Talforvirring, som bestaaer i,

at 440 Personer for mange sammesteds ere ind-

komne i Beregningen, hidrorer fra Misforstaaelse af

nogle Præster, idet de forst have beregnet Vanfore.

Fjantede og ulægelig Syge med iblandt Husbonder

af samme Stand, enten de vare verdslige eller geist-

lige Embedsmænd eller Bdnder, under Bogstaverne

a, b, og c, og siden igjen særskilt under Bogstavet

d. Den Trykfejl, som Conferentsraad Erichsen Side

657 lmr bemærket med Hensyn til 20 for mange be-

regnede Personer, angaaer Sneefjeldsnæs Syssel, hvor

Folketallet urigtigen er . angivet 3414, i Stedet for

3394 Mennesker. *

(io*)



148

Tidsrum have taget stadigt Ophold i Island, lige-

som ogsaa Folkelisterne mangle fra Grimstunge-

Hofs- og Thbnglebakke-Sogne for alle disse Aar,

fra Grimsoe for 2 Aar, og fra Breidebolstade Sogn

i Vesterhop for 1 Aar; og dog kan man med Vis-

hed antage, at i alle hine Aar nogle flere ere lodte

end dode i disse Sogne. Desuden mangle Li-

sterne fra Dale Syssel for Aaret 1774. Ifolge

ovennævnte Beregning skulde da Folketallet' ved

Aarets Begyndelse 1774 i Skalliolts Stift liave

været 36828 og i Hole Stift 13384, tilsammen 56212

Mennesker* I Hole Stift vare i det hele 13376 .

Personer, som giver en Forskjel fra det Antal,

»om der fandtes 1779, af 7 Individer, hvilket er

mindre end man kunde vente. Af folgende Ta-

bel kan man see Folkemængdens Formindskelse

ved Uaarene i Hole Stift, og sammes Tiltagen i de

folgende Aar.

1 Hole Stift.

Aar.
Folke- !

tal.

Under
16 Aar.

Over
60' Aar.

Arboids-

fore.

Van-
fore.

• * li

1783* 13376 — —
1784 10010 — — —

.

—
1785 9544 2789 665 6193 1431
1786 9408 2699 723 6141 1632 1

1787 9504 2696 784 6056 1553
1788 1)801 2685 796 6129 1394
1789 9951 2685 883 5870 1607
1790 10227 2810 964 6115 1653
1791 10384 2886 985 6797 1579

*) I den Berlingske Posttidende for 4 November 1785 si-

ges, at Folketallet Aar 1783 i bemeldte Stift har
1

• • . _ _ •
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Af foranforte Beregninger Hiver det klart, at

i alle disse Uaar liar Folkemængden aftaget en

Femtedeel, og naar man dertil lægger dem, som

hvert Aar regelmæssigen fodes flere end der doe,

saa tor man anslaae Antallet paa de ved Hungers-

doden' Bortrykkede til Fjerdedelen af Landets
ft

Indbyggere, hvorved dog iagttages den for gjorte

Bemærkning, at man ikke
Jmed Bestemthed kan

skjelne dem, selve Hungeren har aflivet, fra

dem, som omkom af de ved samme Tid gras-

serende Sygdomme, hvoriblandt Kopperne, som

herskede i Landet i Aarene 1785-87, og bortrev

e

i Skalholts Stift 1221 og i Hole Stift 279, til-

sammen 1500 Mennesker, hvilke udgjorde Kjernen
%

af Indbyggerne. Thi ligesom Aarbogerne berette,

at de store Kopper 1707 især have rammet og

dræbt den liaabefuldeste Ungdom, saa var' det

samme Tilfældet med Kopperne 1786. Jeg kan

derfor ikke andet end indromme den af rfogle

fremsatte Mening , at den Dødelighed , som disse
i ,

* \

Kopper foraarsagede, har været til stbrré Tab for

Landet, end den Ødelæggelse, som selve Uaaret

fremvirkede ;
thi forst og fornemmeligen bort-

rykker Dyrtiden dem, som formedelst Odselhed,

Omflakken, én eller anden Umaadeliglied eller Le-

været 13382, men 1784 kun 10110, og at altsaa

Formindskelsen har belobet sig til 3282 Mennesker,

hvilket er en Skrive- eller Trykfeil.
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gemssvaghed ere til liden Nytte for det borger-

lige Samfunil; saaledes fandtes meget faa Spe^

dalske efter det sidste Uaar. Virkningen af Kop-

perne, men især af de foregaaende Uaar, blev og-

saa med Hensyn til Oplosningen af det ægteska-

belige Baand meget indgribende, hvilket bliver

kjendeligt af medfølgende Tabel, hvorved bliver

at bemærke, at,

a) da Mandtallet blev optaget, var rigtignok

Uaaret forbi — derfor viser bemeldte Mand-

tal, hvorledes Folkets Tilstand paa Island

pleier at være efter overstaaede Uaar — men

Folkedoden var dog endnu ikke forbi; thi

Aaret efter eller 1786 grasserede Kopperne,

som borttoge 1500 Mennesker, hvoraf de fleste

vare fra Skalholts Stift.
%

b) Eftersom mange flere Mandfolk end Fruen-

timmer dode i Dyrtiden
, bliver det ikke

underligt, at her overalt ere flere Fruentim-

mer end Mandspersoner af hver Stand.

c) Hver Familie bestod efter Middeltal af 7-J

Individ, hvoraf sees, at i selve Uaaret Fa-
i

miiiernes Antal mere aftog, end Folke-

mængden i det Hele. Mangelen viste sig

bedst bag efter, da Odejorderne skulle op-

tages til Beboelse. Sædvanligviis ere de

færreste Familier ved Soekanten > mén i

Uaarene strommede Folk i saa stor Mængde
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Aar 1785 vare i Skalholts Stift.

Syssel.
Boe-
satte.

Boesatte med Familie. Huusfolk. Givte.
1 Enke- ,

stand.
Fattige. Spedalske.

Summa
%
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Noriler Mule . . 221) 173 13 17 24 2 7 7 8 6 3 190 191 34 91 116

>

221 .— . 3 1599

Soiuler Mule . . 231 ios 22 23 20 3 11 10 5 2 197 195 33 85 116 154 2 2 1629

Oster Skaptefells 137 1)7 9 22 8 1 — — 2 — 5 101 97 22 43 59 74 — — 834

Vester Skaptefells 190 163 14 16 6 2 2 2 8 3 1 164

1

164 24 62 41 81 2 1 1064

Osterfjerdlng . . 787 51)5 58 78 58
8' 20 9 28 14 11 652 647 113 281 332 530 4 6 5126

Af 1000 153 116 11
i

15 11 1,5 3,8 1,7 5,5 2,7 2 129 126 22 55 64 105 0,8 1,2 1000

Vestmannoe . . . 48 36 3 6 3 , 2 3 4 2 5 40 40 9 21 14 27 1 • 255

Bangarvallc . . . 624 468 50 77 25 6 16 3 ii 7 8 500 502 64 165 196 343 4 3 3715

Arnæss 577 448 31 72 16 10 16 ' 8 39 7 18 477 481 59 177 231 379 7 9 3929

Guldbringe .... 349 292 18 26 11 2 78 20 46 51 19 390 891 77 157 90 126 9 2 2792

Kiose 140 116 6 11 6 1 — — 3 •

—

•

—

121 121 17 49 24 47 — 3 975

Borgerfjords . . . 245 156 15 51 20 4 16 3 9 12 3 187 187 32 65 54 103 i 2 1499

Sonderfjerding . . 1983 1516 123 243 81 23 98 37 112 79 53 1715 1721 258 634 609 1025 22 19 13165

Af 1000 150 115 9,3 18 6 1,7 7,4 2,8 8,5 6 4 130 130 19 48 46 77 1,6 1,4 1009

Myre 187 125 11 39 12 _ 4 3 1 2 2 133 134 22 69 44 74 2 1 1063

Il eil als . # • . 77 64 4 8 1 ,
_ . 1 *— 3 — 3 66 65 7 22 20 36 — — 522

Sneeljeldsnæs . . 448 346 30 53 14 5 44 17 53 38 ii 397 397 51 142 63 113 7 9 2697

Dale . 219 146 13 41 14 5 16 9 13 3 6 194 193 38 112 74 130 9 4 1422

Bardestrands . . . 335 268 18 40 6 3 25 19 17 6 5 341 336 42 105 72 140 3 3 2228

Nester Isefjords . 241 206 9 22 5 9 6 16 9 6 233 233 22 91 34 39 1 1 1847

Vorder Iseljords

.

231 195 7 20 7 2 14 9 13 8 i 220 219 34 84 52 94 2 2 1589

Strande 108 78 ii 13 5 1 1 i 8 i 9 84 85 15 50 23 53 1 3 661

Versterfjerding . 184G 1428 1<>3 236 64 16 114 64 123 67 43 1668 1662 231 675 382 679 25 23 12029

Af . 1000 . . . . 153 118 8,5 19, 6 5,3 1,3 9,4 5,3 10,2 5,

5

3,5 138,6 1384 19 56 31,7 56 2 1,08 1009

1 Alt 4616 3539 284 557 203 47 232 110 263 160 107 4035 4030 602 1590 1323 2234 51 48 30320

Af 1000 152 116 9,3 18,3 6,6 1,65 7,6 3,

6

8,6 5,2 3,2 133 132 19,5 52,4 43,6 73,6 1,63 1,58 1000
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til Soelægderne , at, slcjondt der i Guld«
4

bringe Syssel i Uaarene dode 1521 Men-

nesker flere end der fodtes, saa fandtes dog

i hver Familie 8 Individer, som meget over-

gaaer hvad andre Steder var Tilfældet. (Dog maa

bemærkes, at i Guldbringe Syssel kaldtes alle de,

som intet Jordbrug havde, Huusnjænd, hvilket ,

betydeligen forstorrer Antallet af Personerne i

hver Familie ; thi dersom Iluusmænd bleve reg-

nede blandt Huusfædre, da kom hver Familie
• % å .

til at bestaae kun af 5 Personer). I Myre

Syssel, derimod
,

(som for storste Delen kan

siges at ligge inde i Landet, og derfor rirae-

ligen burde kunne tælle de storste Familier)

vare 5^ eller 5 til O Individer i hver Familie,

men paa den anden Side blev Dyrtiden frem-

for andre Steder folelig i dette Syssel.

V v r < . V *

d) Af Bocsatte var næsten hver fjerde Person

ugift, og dog bleve Aaret efter endnu flere

Ægteskaber ved Kopperne oploste. Af de

ugifte Boesatte var mere end Halvdelen En-

ker. I Myre Syssel var over Trediedclen af

alle de Boesatte i ugift Stand.
*

e) Imod 5 Boesatte kan man regne 1 Huusmand
i

og derover, hvoraf de fleste opholdt sig i Soelæg-
I •

derne. I Oplandet var rigelig Halvdelen af disse

Enker efterHuusmænd. AfugifteFrueritimmer
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var der ikke mange, som ernærede sigpaa denne

Maade, og de faa, som gjorde det, vare enten me-

get til Aars og ikke skikkede til strængt Arbeid,

eller de levede af oplagt Formue. Den Skik

er altsaa ikke saa meget gjænge her til Lands,

at unge Piger leve og arbeide for sig selv,

hvilket i andre Lande vanskeligen lader sig

forhindre ; dog maae herfra midtages Vest-

mannoerne, hvor enTrediedeel afTomthuus-

folk bestaaer af Fruentimmere, som har sin

Grund i den der egne Landsskik og Næ-

ringsbrug. I Skaftefells Syssel ere ikke ret
% *

mange Huusfolk, Guldbringe* Syssel deri-
$

mod vrimler af dem. Aar 1785 var der

214 af det Slags Folk, og 161 paa Alfte- og

Seltjarnenæs , et ligesaa stort Antal, som

alle de Boesatte sammesteds. I Borgarfjord

var der den Gang 43 Iluusmænd, og 34 af disse

opholdt sig paa Akranæs. Af 162 Iluusmænd

i Snæfellsnæs Syssel fandtes over Halvdelen

i Næs-Rep. j v
,

f) Det er begribeligt
, at efter Uaarene blive

Ægteskaberne faa; thi baade oploses de be-

gtaaende under samme
, og ikke mange ind-

gaaes. Man regner almindelig, at blandt 1000

Mennesker gives der 175 Ægtepar, eller,

hvilket bliver det samme, imod 20 ugifte, 7

gifte Personer. Her vare kun 130 Ægtepar

f
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blandt 1000 Levende, eller 13 gifte Personer

mod 50 ugifte. I dette samme Aar 1785

dode i Skalliolts Stift 492Ægtemaend og 270

Koner, men 143 Ægteskaber bleve indgaaede,

og altsaa er Ægtefolkenes Antal formindsket

019 Personer i dette Aar. Aar 1786 bleve

293 Ægteskaber stiftede, hvorimod 213 Ægte-

mænd og 138 gifte Koner dode, og saaledes

mistede Skalliolts Stift paany 58 Ægtepar.

Heraf bliver det klart, at ved Aarets Begyn-

. delse 1787 de ægteviede Personers Antal var,

i Forhold til de Ugifte, meget mindre end

det, som angives i foranforte Tabel. I Mule

Syssel vare af 1000 Personer 119 Ægtepar,

eller 6 Ægtepar af 50 Personer. Aar 1729

vare i Arnæs Syssel 151 Ægtepar blandt

1000 Personer , eller af hver . 20 Perso-

ner 6 gifte* I samme Syssel var 1785 af

1000 Personer 122 ægteviede Par, og altsaa

58 gifte Personer mindre af hvert Tusinde

end Aaret 1729. *

g) Enkernes Antal forholdt sig til Ægteparrenes

- som 2 til 5, men Personer af begge Kjon,

. som levede i Enkestand, udgjorde mere end

Halvdelen af Hiet Antal Personer, som levede

i Ægteskab. 1 Af Enker var tre Gange flere end

af Enkemænd, hvilket er meget sjeldent. Man

. behover da. her ikke at befrygte, hvad der
i



154

andre Steder klages over med Hensyn til

Bondestanden, at unge Mandfolk for hyppigt

blive gifte med gamle Enker. Som herhen-

horende Exempel vil jeg anfore, at i Skel-

leftaae Sogn i Sverrig blandt, 570 Ægteskaber

vare 270 Mænd yngre end deres Koner 1
).

Derimod vare i Arnæs Syssel Aar 1720 blandt

608 Ægtepar 230 Mænd yngre end deres

Koner, men 421 ældre. Dog antager jeg ikke

at Hovedaarsagen hertil er, at i Island saa faa

Enker blive gifte, men tillige og fornemme-

ligen, at saa mange Mandfolk doe i deres

bedste AJder ved Ulykkestilfælde,

li) De Fattiges Antal var den Gang 114 af hver

1000 Personer (Aar 1720 var disses Antal

kun 32 af hvert 1000), og dog var en stor

Mængde af saadaiine bortrykket i de nyligen

overstaaede Uaar. I Nordre-Mule Syssel var

hver tredie Person regnet blandt de Fattige,

hvilket viser, at flere end virkelige Fattiglemmer

og Omflakkere ere tagne med i Beregningen.

Sandsynligvis ere alle mindre Formuende reg-

nede deriblandt. Overhovedet var der dog

efter Middeltal flere Bonder end Fattige,

i) Der var i det Hele 00, Spedalske, eller 3 af 1000

x
)

See P. Hogstrom Anmårkningar ved Folkokningen i

Skelleftå Socken i Vesterbottn i Kongl. svensk Ve-

tensk. Acadi Handl. 1755, S. 170.
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Personer; disses Antal blev nemlig meget

mindre i Uaarene, men fornemmelig dog ved

Kopperne. I de forste af de følgende ,Aar

indkom derfor faa Ansøgninger om at indtages

paa Hospitalerne; men i senere Tid have

desto Flere sogt derom.

k) Hele dette Forhold vilde efter nogle gode

Aaringers Forlob og Folkemængdens natur-

lige Forogelse faae et gandske andet Udseende.
• * i

Et stort Savn i de liaarde Aaringer medfø-

rer det, at saa faa Mennesker fodes. Foruden
i « *

at Hungeren piner Livet af Folk
;

, foraarsager

den, at de Efterlevende forplante sig ubetydeligt,

imedens Uaaret staaer paa. Alle Nationers Erfa-

ringbekræfter dette: I Vesterbotns Herred i Sver-

rig, bleve sædvanligen i de gode Aaringer 80 Born

fodte aarlig , men i det haarde Aar 1696 fodtes

kun 14, og 1697 kun 9 Born. I et andet Sogn

sammesteds fodtes 1695 30 Born, 1696 14 og

1697 slet intet 1
).

I Uaaret 1757 fodtes paa Island i Alt 1032

Bom blandt 49400 Mennesker, som udgjorlBarn

x
) See Anmårkningar om Nyttan af arliga Fortekningar

på fodda och doda i et Land i ICougl. svensk Ve-

tensk. Acad. Handl. 1757, S. 168. Hvor usædvan-

lig faa der ere fodte i Berlin, da Uaaret grasse-

rede der 1771, kan man see i Sussmilchs gottliche

Ordnung u.f, 3 B. 6 Tabel.



af 47 Levende. Aar 1785 fodtes i Skalholts Stift

510 Born af 30000 Mennesker, det er eet af hver

59; men det overgaaer alt det Andet, at dette

samme Aar fod tes i Hole Stift kun 92 Born af
• ,

9544 Mennesker, det er 1 Barn af hver 103 Per-

soner. I Hole Kirkesogn i Iljaltedalen dhde fra

Nytaar 1784 til St. Hansdag 1785 64 Mennesker,

imedens der i samme Tidsrum fddtes kun 1 Barn.

Derimod fddtes paa Island i Aaret 1784 1 Barn

af hver 25 Personer.

§.30. ,

I alle Uaar er Folkedoden vel det storste,

men langt fra ikke det eneste Onde
, som flyder

i

af Hungeren. Hvor mange gives der ikke, som

netop slippe med Livet, men have lidt saa meget,

at de aldrig, eller dog meget sildig, kunne gjeii-

vinde deres tabte Sundhed?- Hvor mange Bom
• • t

lindes der ikke, som, opdragne i Armo dog Elen-

dighed, seent eller aldrig blive til dygtige Men-

nesker? hvor mange endelig, som under Armo-

dens Agg tabe Mod og Kraft til mandige Foreta-

gender. At under saadanne Omstændigheder Fod-'

sierne blive sjeldne, er forhen viist, men desuden

fattes man naturligen Mod til at indlade sig i

Ægteskab; thi skjondt nogle ikke kunne i saa

Henseende see ret langt ind i Fremtiden, saa gi-

ves der dog dem, som vægre sig ved at styrte sig
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og Sine i clen Nod og Dodsfare, som de i

Uaarene finde sig omgivne af. Dette bekræfter

Erfaringen: Aar 1784 stiftedes paa Island 140

Ægteskaber, men kun 409 i Aaret 1787 , det er

tre Gange saa mange som det fdrstnævnte Aar.

I Aarene 1772—78 bleve efter Middeltal aarligen

sluttede 320, men 1779—85 i lige lang Tid, aarli-

gen knn 211 saadanne Forbindelser. Endskjondt

Antallet paa Fruentimmer i Island er langt

storre end paa Mandfolk, saa doe dog i de

liaarde Aar flere af de sidste, og, hvad der gjor

Tabet desto foleligere, de fleste i deres bedste
• • * f -•

Aar. Aarsagen hvorfor flere Mandfolk end Fruen-

timmer doe er den , at Mandspersoner
, der erc

vante til det mere anstrængende Arbeid og be-

hove mere og kraftigere Fode, taale ikke Hun-

geren saa godt som Fruentimmerne, ligesom de

sædvånligen i Dyrtideii for gribe til det Middel at

gaae omkring og betle. Folgende Tabel T
) viser

Mortalitets-Forholdet mellem Mandfolk og Fruen-

timmer, samt i hvilken Alder Personerne af hvert

Kjon især ere bortrykkede i Uaarene
, hvorved

dog bemærkes, at der ikke regnes alle de Dode,

men kun de, hvis Alder tydeligen fandtes an-

.

given.

*) Jævnfort med Siissmilclis gottiiche Ordnurig in den

/ . Veninderungen des menschlichen Geschleclits 2 B.

S.' 306.

t

i
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Formedelst Folkédoden savner hver Familie et
» ,

' . . A

tilstrækkeligt Antal Arbeidere x
),Jog Fiskeriets til-

borlige Drift maa standse. I denne Henseende

6iges i et Tingsvidne, optaget ved Buder i Stadar-

sveite Rep den 1ste ’ December 1787 , at der

den Gang ikke fandtes halvt saa mange Fisker-

baade i Værstederne, som tilforn; saaledes ere

ved Hellne nu kun 20, imod at der for vare 80
% i • % m

|

til 90 store og smaae Fiskerbaade; ved Buder lin-

des nu kun 7, og paa Stappen 5 Fiskerbaade;

derimod var der for paa førstnævnte Sted SO til '

'
0'

40 og paa sidstnævnte 20 saadanne Baade. I

Dritvik gaae i Aar 13 Baade paa Fiskerie, hvor-
i

imod der for fra samme Sted har været 60 og

derover ; nu er ogsaa Jorden Ilolaholar ode, som for

stod i Spidsen for dette Værsteds Jorde. I hele
i , \

Sneefellsnæs Syssel var der alt 1781 43 Fiskerbaade

tabte, men 1784 vare 45 Stykker staaende paa
#

Land, som formedelst Mangel paa Folkebesætning

ikke bleve brugte Ligeledes skortede det paa

andre Næringsmidler, som og paa Kvægets og Faare-

uldens hensigtsmæssige Behandling, en nodvendig

Folge af Uaaret og Folkemangelen ; thi foruden

at Gjenstanden for denne Green af Vindskibelighcd •/

x
) See Landfoged Skule Magnusens Sveitabonda i det

Isl. Litterat. Selsk, Skr. 4 B. S. 174 f.

2
) See mere heroin hos Sk. Magnusen anf. Sted.S. 175-

177 .
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erindsvunden, saa betoges man ved Fattigdom Mod
og Lyst til at forarbeide Ulden, og at anvende den paa.

den fordeelagtigste Maade ; men Ungdommens Do

venskab og Omflakken anseer jeg for skadeligere end

selve den strænge Dyrtid. Åt 10 Pd. raa eller

nforarbeidet Uld betales i Handelen med 1 Rdr.

34 Sk. ,
imedens samme Kvantum bearbeidefc (til

Strømper og deslige) betales med 1 Rdlr. 20

Sk., giver kun liden Oprauntringjtil Arbeidsomhed.

Endvidere kunde Jorderne af Mangel paa Lieb-

habere ikke blive bortbygslede; en stor Mængde
Gaarde havde nemlig igjennem hele dette Aarhun-

drede, ogin specie siden de store Kopper 1707, ligget

ode, og ved Uaarene 1770—85 og de følgende Aar

forogedes deres Antal betydeligt 1
). I slette Aa-

ringer blive især de mindre Gaarde, hvis Drift

ikke fordrer mange Arbeidere eller vidtløftige Be-

kostninger, antagne til Bygs el
; thi dette sees

der under slige Omstændigheder 'mere paa, end

den virkelige storre Fordeel, som kræver storre

Omkostninger, og det var nu Tilfældet, at en »

Gaard næppe havde halvt saa stor Besætning af
,

Arbeidere ,
som til dens Dyrkning behøvedes 2

) ;

thi Eierne af de store Jorde maae under og efter

Dyrtiden lade sig noie med at faae saa mange

Folk til disse, som netop ere tilstrækkelige til at

vogte Husene. For at vise Folkeantallets Mid-

deltal i hver Familie i Skalliolts Stift tjener fol-

gende Tabel.
, 1 X I, ... *

J
) See foran 27, men fornemmelig det Isl. Litterat.

Selsk. Sier. " 7 B. S. 121.
ft
)

See Landfoged Sk, Magnusens Sveitabunda (Oplands-
Bonde) anf. Sf. 4 B. S. 174 f. .

i
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a) Iler tages Ordet Familie i den Betydning, at

det ogsaa, skjondt mindre sædvanligt, indbe-

fatter Haiusmænd
,

der i Almindelighed ikke

holde Tjenestefolk. Den islandske Lov, Graa-

gaasen kaldet, skjelner noie mellem Boe-

satte og Huusraænd, i det den i Heimilisfanng

Kap. 4 siger: ”j>at er bu er madr hefir mål-

nytan smala, d. e. det regnes for Boe, naar

man har malkende Kreaturer.”

b) I den forste Rubrik er Antallet efter O. Ola-
t • * .

vii Angivelse 1
).

c) Den midterste Rubrik angiver Folketallet, som

det var ved Begyndelsen og i Midten af Uaa-

rene, uddraget af Præsternes Lister for ad-
# A |

gkjellige Aar. Kun fattedes Mandtallet for Bar-

destrands Syssel, hvisaarsag jeg] maatte for dette

Syssel gjentage Mandtallet for Aaret 1791. I

. nogle Sysseler var Folkemængden alt den Gang

formindsket for Ex. 1781 i Borgerfjords Syssel

og 1783 i Myre- Hnappedals- og Snæfellsnæs-

Sysseler, derfor er det Mandtal, som angives

i Midrubriken ikke det storste, som existerede

lige forud for de sidste Uaar, hvilket er klart

deraf, at Aarfet 1771 vare i Myre Syssel i Alt

2465, 1773 i Snæfellsnæs Syssel 4160, og 1775

i Bardestrands Syssel 2669 Mennesker, og dog

x
)
Oekonomiske Reise i Island S. 651.

i
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har i disse Sysseler Folkemængden rimeligviis

tiltaget lige til Uaarene begyndte. I Hnappe-

dals Syssel vare 1773 kun 587, men 1783, efter

at Folkedoden var begyndt, 649 Mennesker.

Ligesom i den midterste Rubrik ikke angives

det storste Mandtal lige for Formindskelsen

ved Uaarene, saaledes indeholder den sidste

Rubrik heller ikke det mindste efter samme

Uaar, men Folkemængden var 1791betydeligen

tiltaget i Skalholts Stift.

Osterfjerdingen har altid, i Forhold til de an-

dre Fjerdinger, liavt det storste Antal Personer

i hver Familie, thi Hjaleierne i den ere ikke

saamange som i de andre; derimod ere de fær-

reste Personer i hver Familie i Vesterfjerdingen,

thi der ere de fleste Tomthuusmænd
, og Fi-

skeriet den vigtigste Næringsbrug, men i Vær-

stederne ere altid færre Personer i hver Fa-

milie end i Oplandet. Fleerheden af de

boesatte Jordbrugere er jævnligen
, efter

nylig overstaaet Uaar, Enkemænd eller En-

ker; disse kunne næppe overkomme at dyrke

deres Gaarders Hjemmemarker
, langt mindre

Udmarkerne, hvilket dog er Leilændingerne

paalagt ved vor Lov 1 )* ”Den, som tager en

Jord til Bygsel, skal antage saamange Tjene-

x
) Graagaasen om Leilændinger Kap. 1.

(u*)
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stefolk, at lian med dem kan dyrke Gaardens

Enge forsvarligen. Dersom den, der leier Jorden,
i

i

ikke dyrker denne tilborligen, og Engen ikke

bliver slaaet, bor han at landsforvises og tabe
A %

sin Ret til Bygsel, og desuden bode for Aa-

værke dersom nogen Skade skeer for hans For-

sømmelses Skyld.” Jonsbogen x
) befaler : ”En-

liver Leilænding skal holde saa mange Tjene-

stefolk, at Jian kan faae alle Jordens Engo

(Udmarker) slaaede.” Dog tillades at brænde

det udtorrede, visnede Græs (Sinubrenna) a
)

,

hvilket synes ikke vel at kunne forenes

med liiin Bestemmelse, at alle Udmarker aar-

lig skulle slaaes, og dette sidste er heller ikke

allevegne tjenligt; men Lovgiveren kan me-

ne, at det visnede og unyttige Græs, hvor

det findes paa Græsgange, maa opbrændes.

Da nu hiin Bestemmelse om Forpligtelsen

at holde saa mange Folk, som vare til-

strækkelige til alle Udmarkernes Dyrkning,

er saa gammel , saa er det desto besyn-

derligere, at Biskop Arne Thorlaksen Aar

1280 satte sig imod den 3
«). Den maa da

enten være gaaet af Brug, eller lagt tilside

* ^ % %

*) Landsleicbalk 5 Kap.
s
) Graag. om Jordlosning Kap. 15 og Jonsb« Landslb.

K. 29.
'

u
s
)
See Biskop Arnes Sago Kap. 28.

c



for Aaret 1280. Maaskee er den gamle Lov i

Anledning af denne Tvistighed bleven formildet

ved Kong Eriks Rettebod: ”En Leilænding skal

holde saa mange Tjenestefolk, at lian kan faae

alle sin Bygseljords Udmarker afslaaede, ellers

erstatter han Jorddrotten al den Skade, som
^ ^ + ' ø

uvillige Mænd bestemme, at Jorden haver lidt,

med mindre de anderledes kunne blive enige.”

De faa
,
som efter overstaaet Uaar ere og ved-

blive at være boesatte, nodes til langt over

deres Kræfter at bidrage til de Fattiglemmers
Underholdning, som da i saa betydelig Mængde

besvære Reppene, (see §. 28 og 29) ;
thi For- '

muen, være sig Kreaturer eller andet Gods, ind-

svinder saaledes ved Uaarene, at den bliver langt

under det Qvantura, en Boesiddende bor eie,

og hvorefter hans Forpligtelse at bære saavel
* ^ i

• *

offentlige som andre Comune-Byrder retter sig.

Graagaasen x
)

fordrer nemlig : at hvo, soin

eier ubeheftet ligesaa mange Koer, eller disses

Værdie i andre Kreaturer, eller Fiskegarn,

eller Fiskerbaade,” (d. c. at han eier ligesaa

mange Hundreder i tiendebar Formue) "for-

uden de til Iluusholdningens Drift nbdvendige

Ting, som han har mange Folk at underholde,

skal svare Tingfarekjbb.’ > Samme Bestem-

*) Vigstodc Kap. 3*
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melse findes i Jonsbogen *), dog med den For-

mildelse, ”at lian desuden skal eie 1 Hest,

Hoppe eller Oxe.” Den kaldtes farmuende,

som eiede 2 Kvilder (eller Hundreder) mod 1

. Person, som liara tilkom at forsdrge eller under-

holde, Den, som uden Tjenestefolk arbeidede

for sit og Sines Ophold, var fri for personlige

Tyngder, med mindre han eiede saa megen

Formue, at 2 Kvilder svarede til hver Person,

som han havde at forsorge*).

Ifolge Altings Bestemmelse fra 1644 skulde

enBoesat ikke have flere Kvilder eller disses Vær-

die, end han havde Folk i sin Familie; tlii Kvin-

derne selv eller Værdie for dem regnedes ikke med

til Fattigforsdrgelse. Efter de Tabeller, som fin-
v ,

des bag ved Stiftamtmand O. Stepliensens Afhand-

ling om Nytten af Hornkvæget 3
), har Kvildernes

Antal, naar baade malkende og ikke malkende
t i

Faar og Hornkvæg regnes tilsammen, været lige-

saa stort som Folketallet, (uagtet det dobbelte

' Antal af ikkemalkende Kreaturer, regnes mod de

malkende, som udgjorende et Kviide, og Heste
t I

slet ikke blive regnede med). Derimod vare 1784

efter den Tabel, som findes i Pliilosopliische

x
) Kongs fegnskyldu Kap. 1,

3
) Graagaasen fingskapajætti Kap. 56 og Vigsloda

* Kap. 1*

3
)

Is!. Litterat. Selsk. Skr. 6 B. S. 96 *



167

Schilderung u. s. w. III. Tafel, S. 892, 5 Personer

mod 1 Kviide.

Det er en paa mangfoldige Iagttagelser byg-

get Erfaring, at naar Kvægdod af Hunger ind-

træffet, da er det Kvæg, som bliver tilbage,

mindre dygtigt til at give Mælk. Mælken bliver

kraftlos, Ulden falder af Faarene og Yngelen

bliver mindre end ellers; naar Kreaturerne en

Gang ere bievne saa .usle, at de netop have

kunnet slippe fra Hungersdoden, henfalde de let-

teiigen i den samme Elendighed næste Aar igjen.

Næst Folkemangelen var Savnet paa nodven-

digt Hesteforraad især foleligt. Prisen paa Ar-

beidslieste, der i Førstningen var 10 å 12 Rdl. x
)

steeg senere til 14 Rdl., og en Ridehest kom til

at koste 24 Rdl. Mange, boende i Oplandet, ejede

ikke en eneste Hest, og Indavling af Hoe blev

kun derved muelig, at Arbeidskarlene maatte

bære det hjem. Det var ikke usædvanligt, at

flere sloge sig sammen og reiste fra den ene

Kant af Landet til den anden for at hente Livets

Nødvendigheder , og da vare ofte 5 Personer om

en Ridehest, og (de, som fra
.
Skaftefells Syssel

eller lige fjerne Steder reiste i samme Oiemeed

til Sonderlandet, vare nodte til at beslaae Follene,

') See O. Stephensen om Heste i det Isl. Litterat. Sellk.

Skr. 3 B. S. 44.

i

%

4 % å
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for at de .kunne holde ud at gaae den lange stee-

ncde Vei.

§.31.

Skjondt man kunde buske saadant, er det

dog ikke mueligt, at anstille Sammenligning mel-
V ^

lem Uaarene 1779—1785 og dem, som ere ind-

trufne i ældre Tider, fordi der liaves saa faa

Optegnelser angaaende denne Gjenstand fra den

forrige Tid. Det er tvivlsomt, om Island for har

tabt mere i Folkemængden ved de i Aarene 1402,

1495, 1707, ja endog oftere grasserende store og

farlige Sygdomme end ved nysnævnte Uaar. Dyr-

tiden har i det 14de og 17de Aarliundrede baade

været hyppigere og varigere end i indeværende

Aarliundrede; lioist sandsynligen har den og-

saa da liavt ligesaa skadelig Virkning. End-

skjondt 2000 Mennesker ere bortrykkede ved Dyr-

tiden i een Vinter 1202—3 i Norderfjerdingen,

var dog Folkedoden sammesteds storre i Vinteren

1783—84. Aar1784 dode 2373 Mennesker i Hole

Stift, og deraf de 2035^6iensynligen af Hungers-

nød. Aar 1785 dode sammesteds i det hele

1369 Mennesker, af hvilke de 832 dode om For-

aaret af Nod og Elendighed. Uaarene 1284, 1341,

1348, 1355—1362, 1525, 1615, 1674 og 1694—1701

komme de sidst indtrufne Uaar noget nærmere,

men kunne dog ikke sættes ved Siden af dem;

nogle andre synes derimod at have overgaaet



r- ICO

dem, nemlig de i 1056, 1611—15, 1371—77,

1601—5 og 1633—30 indtrufne. Men det liave

de sidste Uaar forud for alle andre, at dette Lands

Indbyggere have aldrig erholdt saa prisværdig

Hjelp og Understøttelse
,
som den de fik af den

naadige Landsfader Christian den Syvende. Hans

Minde, saavel for denne, som utallige andre Vel-

gjerninger, hvorved han har fremmet sine Under-

saatters Velstand og Lykke, kan derfor ikke an-

det en hos dem blive udodeligt.

Hvor stor en Sum denne Naadegave har været,

er tnig ikke bekjendt. Desuden have Islænderne

i de Aar havt Prover paa mange andre ædelttæn-

kende Mænds Gavmildhed og Barmhjertighed. I en

llække af Aar blev fattige Præster paa Island til-

sendt aarlig Pengunderstottelse fra den geistlige

Stand i Christianssands Stift. Samme Velgjer-

ning viste Islands Ven , Etatsraad og Deputeret i

Bergværks Collegiet, Andreas Ilolt mod de fat-

tigste Præste-Enker, der havde mange Bom, samt

mod de Skole-Disciple, som udmærkede sig ved

Flid, god Opforsel og Fremgang i Studeringer. Den
^ /

uforglemmelige Islands Velgjorer Ludvig Ilarbo,

Biskop over Sjællands Stift, gav til de fattigste

Præster paa Island en Gang for Alle 200 Rdlr.

De for deres Velgjerninger mod Trængende roes-

værdige Frimurere gave fra Menigheden Zoroba-

bel i Kjobenhavn 100 Rdlr. til de meest Nodli-
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dende paa Island. Lige saa stor Sum blev af en

unævnt Menneskeven i Ilolsteen skjænket til dem,

som havde lidt me'est ved Jordbranden i Skafte-
* ^ * J • 1 < ^

felis Syssel, og som den bekjendte Historieskriver,

Justitsraad og Professor i Kiel, Christian i besor-

gede opsendte til Island. Ogsaa den meget

beromte Gcheimeraad og Stiftamtmand Hoegh-

Guldberg skjænkede de to fattigste Præster i

Skalholts Stift Understottelse. Flere Naade-

gaver ere maaskee i denne Nodstid indkomne

til de betrængte Islændere, men de opregnede ere
1

mig bekjendte, de bleve uddelte af mig, hvorved

jeg betjente mig af den retskafne og kloge Stift-

amtmand Thodals Itaad og Veiledning. Alle disse

Gaver ere fornyede Beviser paa det, som Er-

faring altid har viist, at Godgjorenhed er det, som

især characteriserer den danske og norske Nation.
/

§. 32 .

Men er da Hungersnod i Landet saa hyppig
%

og odelæggende
, at Landet maa holdes for at

være ubeboeligt? eller er i Særdeleshed Folke-

mængdens Formindskelse af den anforte Aarsag

saa stor, at Landet, om ikke inden CO Aar, saa

dog efter faa Menneskers sammenlagte Levealdre

vil blive ode? hvilkel af Adskillige er troet eller

frygtet. 1

) Iler vil jeg ikke tale om ,
hvorledes

x
) See Vicelavmand E. Olavsens Digt Helblinda med
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Island er og bliver aarligen forværret ved Jord-

brande
,

Jokelstyrtninger, Sandlog ,
Soegang og

Oversvømmelser, Elvers Laudbrud, Fjeldskred og

Gronsværens Oplosning ved Storme m. m., soin

alt foraarsager, at Jorden ikke kan fode saa mange

Kreaturer, som i forrige Tider, og endskjondt

Fiskeriet tiltager og drives mere end tilforn, saa

kan dog Landjorden ikke underholde saa mange

Mennesker, som forhen. Denne Landets For-

værring og enkelte Steders Forbedring vilde være

en Gjonstand, værdig at beskrives af en sagkyndig
# si

upartisk Forfatter.

Det er ikke underligt, at Island, fornemme-
%

ligen af Fremmede, har været anseet saa haardt,
# ^ •

at man i Aaret 1784 for Alvor eftertrykkeligen
®

. ? f
*

omtalte, at alle Islands Indbyggere skulle over-

fores til Danmark, og der antages som Nybyg-

gere, thi de frugtbareste og bedste Lande er lig-

nende Dom overgaaet; saaledes, uagtet Palæstina

eller det forjættede Land havde Melk og Hon-

ning i Overflodighed, sagde man dog i Fortiden,

at Indbyggerne ikke kunne trives, men ville ud

ryddes hvoraf Erfaringen senere bekræftede det

Modsatte 1
). Men de vise Mænd Horrebow 2

),
• |

«

sammes Forklariug. O. Olavii Reise gjennem. Is-

land S. 655 og Conferentsraad J. Erichsen Sammest.

S. 659.

*) Num. 13, 32.

~) Tilforladelige Efterretninger om Island. Kbh. 1752*
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% • Æ %

Eggert Olavsen *), Erichsen2
), Philodanus, Philo-

cosmus, Stepliensen 3
) og Molir 4

), have tydeligen

* viist, at Island ikke er ubeboeligt
;
tværtimod, liaar

det hensigtsmæssiges blev dyrket og behandlet,

vilde det være et godt Land. Foruden de nævnte

Skrifter maa endnu mærkes
,
som bestyrkende

Sandheden af det Anforte: Philosophisclie Scliil-

derung der gegemvartigen Verfassung von Island,

hvor, foruden flere herhenhorende Steder i Skrif-
« # *

i

tet selv, Forfatteren i Fortalen Side 4 tilkjende-

giver sin Hensigt saaledes : ”Insonderheit vvird

es erhellen, dasz die 1783—4 entstandene Hungers-
\ i

1 *

noth mit allen ihren traurigen Folgen, in diesem,

von der Natur so reichlieh mit Esswaaren ver-

sehenen Lande, einzig und allein eine Folge ver-

kelirter biirgerlicher Einriclitungen sey.” Lige-

som Fjeldtæds hermed stemmende Mening 5
) for-

tjener Bifald, saa modsiges den Paastand, saavel

ved Hjelp af historiske som Lovgivningens Data,
)

at Island nogensinde har været en Kolonie efter
I • i

den Betydning, i hvilken dette Ord saavel af

*) I Islands Sæla og Bunadarbalk.

a
) I. P. Vidalin om Islands Opkomst S. 16 fgg. 153.

3
) Is}.. Litterat. Selsk. Skr. 7 B. S. 117 fgg. cfr. Jon

Johnsen i Islands Munadarmal Sammest. 8B. S. 108.

4
) Islands Naturhistorie S. 357, 264.

5
) I Priisskrift om den Islandske Handel (kronet 1783)

Side 8, 27.
‘
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Ældre som Nyere er taget. De gamle Nordmænd,

som forst opsloge deres Boelig paa Island , vare

ikke sendte derhen, eller deres Fodeland i nogen

Maade undergivne eller forbundne, forend de

efter 400 Aars Forlob, som frit Folk frivilligen

samtykkede i at blive forenede med det norske

Rige.

De, som kjendc Bondestandens Kaar i Island,

i Forhold til adskillige andre Landes, maae til-

staae, at den islandske Bonde ikke har Grund

til at onske sin Stilling ombyttet med nogen
&

Europas Bondestand, medens de beholde de

dem nu tilstaaede Friheder, og saalænge Jord-
n _ ^ 9

brande og llaviis ikke^ mere odelægge Landet end

nu er skeet
;

thi foran troer jeg at have viist, at

Jordilden, tildeels ogsaa Havisen, i det mindste

for en stor Deel have foraarsaget de fleste og storste

Uaar; jeg har derfor med Forsæt som oftest be-

mærket, naar Ildsudbrud og dens Ledsagere, Jord-

skjælvene, ere indtrufne til samme Tid som Uaa-

rene, for at Læseren selv kunde bedomrae, hvor

stor Deel disse Begivenheder have havt i de om-

talte Uaar. Dog maa dette ikke forstaaes saa-

ledes, som om Jordskjælv altid have været led-

sagede af Uaar. Ved saaledes at omtale Bonde-

standens Kaar i Island, paastaaés derfor ingen-

lunde, at den er i Besiddelse af stor Formue,
• 9 N

,
heller ikke at Landet er tæt bebygget eller rigelig
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befolket/ ligesaalidet som der forudsættes stor

Frugtbarhed i Landet; thi et er at have Nok til

Tarvelighed, et andet at anvende det vel og hen-

sigtsmæssigen. Jeg horte ofte den kloge og af

Island i mange Henseender vel fortjente Etatsraad
f 9

og Deputeret i Bergværks Collegio, Andreas Holt,

som var personligen bereist i, og bekjendt med,

Island og andre fremmede Lande sige, at Almuens

Kaar i Island vare meget bedre end i mange an-

dre Lande, og i Særdeleshed, at Bondernes Jorde

vare storre og federe, Kreaturbesætningen storre,

samt Næringsmidlerne bedre end hos hans Lands-

mænd nordenfjelds i Norge; heri er Fjeldstæd

(om den islandske Handel) enig med ham.

Sjeldent eller aldrig er en fjerde Deel af Ind-

byggerne hos os omkomne ved nogen Dyrtid '(see

§. 20) ; men naar af 46000 aarligen fodes 440

flere end der doe, som ikke er usædvanligt paa

Island, (see §. 22) da bliver, uagtet der i Aaret

1787, da Folkemængden var mindst, og den fra

50009 Mennesker var bleven formindsket til 38667,

denne Formindskelse gjenvundet i et Tidsrum
4 1

af 28 Aar. Maaskee Nogen maatte synes, at jeg

regnede de flere Fodte end Dode for mange, naar

jeg anslaaer dem til 440 af 46000 levende Indi-

vider, men hertil svarer jeg Nei; fordi

1) dette Antal er et Middeltal, taget i et Tidsrum

af 26 Aar (see §. 22).
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2) Erfaringen har viist, at i den Tid fra 1787
I

til 1790 har Folkemængdens Tilvæxt virkelig

forholdt sig saaledes, at i hvert af disse 4

Aar ere der af 46000 Mennesker 470 flere

Fodte end Dode. (Aaret 1793 ere alene i Skal-

holts Stift 422 flere fodte end -dode, som af

46000 udgjor 637). I hine 4 Aar har da For-

øgelsen været endnu storre, saaledes at efter

det nævnte Forhold maatte der af 46000
\

Individer være aarlig 652, ja endog Aaret

1790 alene, 810 flere Fodte end Dode. Des-

uden maa bemærkes
,

at Aaret 1787 vare i

Hole Stift 9408 men Aaret 1790 10227 Men-

* nesker, og altsaa er Antallet der i 4 Aar for-

øget 819 Personer ,
hvoraf de 562 ere flere

Fodte end Dode, men 257 ere tilkomne fra

Skalholts Stift og Udlandet
, og der boesatte.

Ingen Rep er nogensinde ved Uaar i Island

bleven gandske ode, men derimod ere adskillige

ved Jordbrande og Sygdomme bievne saaledes

odelagte at de aldrig siden ere bebyggede. Ved

Jordbrand ere nemlig aldeles odelagte Litleherred

i Thjorsardaleu inden Skaptafells Syssel, men ved

store Sygdomme Langevatnsdal mellem Myre- og

Dale-Syssel og Rafnkelsdal i Mule-Syssel. I de 919

Aar, som Island har været beboet, ere indtrufne

90 haarde Aar, hvoraf Halvdelen ikke har foraar-

saget nogen Folkedod, men man kan sige
, at der

I
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tvende Gange i hvert Aarliundrede er vedUaarene

foraarsaget botydelig Folkedod, hvilken dog som

oftest eller altid er erstattet ved flere Fodte énd

Dode
; dette vil blive klart af det Foranforte, dog

bemærkes

:

1) At ikke alle de omtalte Aar kunne kaldes

Uaar, thi mange ere anforte , som kun for

en kort Tid have medfort usædvanlig liaardt
M

Veir, men som hverken have fpraarsaget Folke-

eller Kvæg-Dod, og derfor retteligen kunne

gaae ud af Uaarslisten.

2) Hvor mange 7 eller 3 haarde Aar siges at

have fulgt paa hinanden
,

da maa det ikke

forstaaes saaledes, som om Uaaret uafbrudt har

vedvaret,* thi altid have nogle mindre farlige,

undertiden meget gode, indtruffet imellem;
- V

det kaldes her en Række af Uaar, naar Op-

holdet imellem samme ikke har været saa

langt, at Landet har kunnet gjenvinde sine

tahte Kræfter. Aarene 1781—82 og 1782—83

vare ret gode Aar, skjondt de flere Steder

indbefattes i Uaarsrækken 1779-1785. Enkelte

kyndige Folk pleie ikke saa gandske urigtigeu

at antage, at Island en Gang i hver 19 Aar

' rammes af en heftig Odclæggelse. Jeg har

endog læst noget Lignende i et Ilaandskrift

af Rue-Loven, afskrevet af Biskop Brynjolf

Svendsens Skriver : ”mau siger, at j det 18de



Aar tabes ,hvad i alle hine vindes.” Jeg har

et andet Sted viist, at ved det 16de Aarhun-

dredes Begyndelse var Folkeantallet i Island

mindre end det nogensinde siden den Tid har

været; men da Beregningens Data fra denne

Tid ere upaalidelige
, saa vil jeg med Exem-

s

pier, tagne af nærværende Aarhundredes Erfa-

ring, vise, hvor hurtigt baade Folke- og Kvæg-

Antallet voxer her i Landet ved de gode Aarin-

ger. Til den Ende hidsættes folgende Tabel

over Folkemængden i 1703:

Syssel.
1
Mandf.

| Fruent. 1 Summa.
Mule . . . 1813 2244 4057
Skaptefells . . 1334 1457 2791
Rangarvalie . 1952 2260 4212
Arnæs . . . . 1891 3365 5256
Guldbringe . 1190 1435 2625
Kjose 536 734 1297
Borgerfjords . 1680 2126 3806
Hnappedals . 288 378 666
Snæfjeldsnæs 1838 2037 3875
Dale 871 1061 1932
Bardestrands 1331 1481 2812
Isefjords . . 1738 1878 3616
Straiulfi . . . 585 580 1065
Hunevatns . . 1490

,
1948 3438

Skagefjords . 1304 1867 3171
Vadle . . . . 1300 1799 3099
Thingbe . . . 1333 1630 2036

Summa .... 22401 28280 |' 50081

Dersom nu de store Kopper, som grasserede

1701, have bortrykket 18000 Mennesker, hvilket

(12)
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slemmer mccl de fleste Angivelser 1
), da have

omtrent 33 eller 34090 Mennesker været tilba-
• / 1

ge ,
hvilket er meget mindre end hvad der var

i Landet 1786 efter overstaaet Uaar og de sid-

ste Kopper; thi det mindste Antal efter denne

Ødelæggelse er for angivet at have udgjort 38667

Mennesker. Endskjondt nogle -strænge Vintre

og farlige Sygdomme kort

,

efter ere indtrufne,

vare dog efter 42 Aars Forlob hine 18000 gjen-

vundne; thi Aar 1750 var Indbyggernes Antal

50,700 (see § 22). Derefter bortrykkedes i Tids-

rummet fra 1751—57 ved Uaaret 6000 Mennesker

;

Faarepesten dræbte Aar 1761 en saa stor Mæng-

de Faar, at Tabet aldrig har kunnet blive tilfulde

erstattet. Kopperne grasserede 1762; men livor-

mange Mennesker der af dem ere dode vides ikke.

*) Præsten Benedict Petersens Annal* Rector Jon Tlior-

kelsen i Tilgift til Andersons Efterretninger om
Island S. 204, og Vicelavmand E. Olavsens Reise

igjennem Island, Side 348. Den førstnævnte siger,

at 928 Mennesker foruden gamle Folk den Gang
ere dode i Thveraae Ting , og 1500 Mennesker i

Snæfjeldsnæs Syssel, samt at 15 Mennesker ere bievne

begravede paa een Dag paa Kalfatjorn, og 19 paa In-

gjaldsbol. Andre angive denne Folkedod ander-

ledes; saaledes Lavmand Becker med et Antal af

11000 Mennesker, Provst Jqn Haldorsen i Hytardal

med 16 a 17000, og Horrebow i Tilforladelige Ef-

terretninger om ' Island med 20,000 Mennesker.
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1

kun det veed man, at, uagtet Jon Olavsen i sin

Annal siger, at ved Kopperne ere 10 a 12, ja end-

og 20 Mennesker i hvert Sogn omkomne, ere dog

1 Aarene 1762—64, da de rasede, flere fodte

end dode *). Aar 1766 udbrod Ild afHekla, far-

lige Sygdomme borttoge i Aarene 1767—68 og

1773 mange Mennesker, og desuden bragte adskil-

lige af de nævnte Aar nogen Dyrtid med sig (see

§ 23). Ikke desto mindre var Folkeantallet igjen

Aar 1770 efter 20 Aar steget til 50212 (see §. 29).

Da saaledes vort Land i indeværende Aarhundrede

2 Gange har kunnet komme sig, og den ene Gang

et Hul i Folkemassen af 18000 er blevet udfyldt,

skulde vi da behove at ansee Tabet af 1000 Men-

nesker for uerstatteligt, naar det maatte behage

Gud at skjænke os Velsignelse, og vi selv kunne

og ville hensigtsmæssigen anvende de os tildeelte

Gaver

!

§. 33.

Det Haab, at det af Uaarene og Kopperne

flydte Tab vorder med Tiden erstattet
, er slet

ikke saa ugrundet, som nogle maaskee mene, lige-

som dette Haab heller ikke svækkes derved, at de

paa Dyrtiden 1755 nærmest folgende Aar ikke vare

de mildeste;, thi, som for er bemærket (see § 23),

*) See det Isi. Litterat. Selsk. Skr. 6 B. S. 265.

(1**) I
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tiltog Folkemængden i Tidsrummet fra 1758 til

1775, uagtet adskillige liaarde Aar indtraf der-

imellem. Aar 1785 bragte Vinteren ingen stræng

Fi'ost, men ustadigt Veirlig med Sneefog, som

dog ikke* vedvarede over 2 a 3 Dage ad Gangen.

Foraaret var lige til St. Hansdag fordeelagtigt'for

Jordvæxterne, Græsset voxede særdeles godt, men

blev mindre kraftigt, skjondt dog Veirliget for Ind-

lidstningen var meget gunstigt. Aar 1786 var For-

aaret koldt og medforte megen-Driviis ved Landet;

men forovrigt var Tilstanden taalelig. Kopperne

bortrykkede den Gang mange Mennesker x
). I Sep-

• i « S *
* % '

tember Maaned indtraf meget liaardt Veir, som

igjen standsede ved Maanedens Udgang ,
efter at

have afbrudt Hoeliosten usædvanlig tidlig; men

Foderlevninger fra forrige Aar gjorde, at de faa

tilværende Kreaturer ikke lede nogen Mangel i

den paafolgende Vinter, der var saa mild, at Jor-

den vedblev at være gron, og, uden at nogen

Frost var til Hinder, kunne Torv 'skjæres indtil

i den sidste Vintermaaned ;
derimod hindredes

man ved stormfuldt Veir fra at drive Fiskeriet.

Næste Sommer var saa fugtig, at Hoet ikke lod

sig torre, og laae paa Tunene endnu i September

Maaned. Aarene 1787—88 vare mange Steder

under et middelmaadigt, men nordostlig paa Lau-

*"*^**“—“ 1 -
%

• s •

x
) See det Isl. Litterat. Selsk. Skr. 8 B. S. 272.
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det blandt de sletteste Aar, saa det var nærved,

at en stor Deel af Vapnefjord var bleven ode.
_ *. i

En Bonde, der i Forvejen var Eier af 17 Heste,
x * 9

beholdt kun 1 i Live efter Uaaret, og en Præst

i ' Ostfjordene blev ved Armod tvungen til at for-

lade Huus og Hjem. Foraarsstorme hindrede Fi-

skeriet paa' Sonderlandet, og bestandigt Pegnveir
t

foraarsagede Fiskens slette Tilvirkning, ligesom

Kulden standsede Græsvæxten. Caltlia palustris

(Vatna-soley) blomstrede den 20de Mai 1788,

Dralia incana den 24de i samme Maaned, Paiuin-

culus acris (Tiina-soley) den 1ste Juni, Leonto-

don taraxacum (Tiinåfffill) den 3die i samme

Maaned og Silene acaulis (Lambablom) den 10de

i samme Maaned. Vinteren 1789 var bestandig

meget mild lige til Sommerens Begyndelse, men

Maimaaned blev desto haardere, da den ikke gav
i % *• * • i

de strængeste Vintermaaneder noget efter. Ved

et den 10de Juni indtruffet Jordskjælv omstyrtede

mange Gaarde
,

ja selv Klipper revnede og ned-

styrtede. I Forstningén forlob næppe 10 Minutter,

uden at Jordbevægelser sporedes
;
siden hen mær-

kedes de vel kun i storre Mellemrum, men dog

af og til langt ud paa Sommeren. 1 Eyafjalla

Pep
, Hvolreppen , Thingvalla-sveiten og paa Alp-

tanæsset vare de saa frygtelige, at Folk ikke

turde opholde sig inde i Husene/ men boede no-
• * m I |

gen Tid under Telte. Sprækker fremkom i Jor-

/



den af 2 Favnes Længde og forholdsmæssig

Bredde, og varme Kilder, hvor for ingen havde

været. Lavastrækningen Thingvallehraun og den

betydelige Indsoe, som forer Navn af Thing-

vallavatn , hleve den Gang meget forandrede;

thi denne Indsoes Grund imod Nordost sank, 6aa

at Vandet der blev meget dybere end for, og gik

tillige paa denne Side over sine gamle Bredder;

mod Sydvest derimod blev Bunden hævet og

Vandet saameget lavere, at hvor det for var

4 Favne dybt, der blev nu tort. Tilstanden var

den Gang baade til Soes og Lands under det

Middelraaadige. Aar 1790 var baade Foraar og

Sommer meget gunstige for Jordgroden og Hoe-

avlingen. Vinteren 1790—01 var overalt blandt

de strængeste; de betydelige Hoeforsyninger fra

sidste Sommer bleve utilstrækkelige til at nære

Kvæget om Vinteren , og næste Foraar omkom

meget Kvæg af Fodermangel. Der fandtes Svaner,

men især Ryper og Vinterfugle (Emberiza nivalis,

Snjdtitlingr) omkomne i Hobetal uagtet man siger

om de sidstnævnte Fugle, at de kunne taale lige-

»aaraegen Frost og Kulde som 3 Aar gamle eller

ældre Beder. Hele Strækningen fra Latrabjerg

til lleikenæs var fra Soesiden omgiven af Driv-
%

iis, hvoraf enkelte Stykker dreve til Iljortben ved

Myrerne. Den Kulde, som Isen medbragte, for-



aarsagede stor Odelæggelse blandt de unge Faar,

saa at de fleste Boilder mistede en stor Deel af

deres nyfodte Lam. Om Sommeren den 20de

Juli 1791 blev paa Lavtinget forfattet en Relation

om Landets Tilstand, livis Indhold lyder saalun-

de: "Hele Landet trues nu med en stor almin-

delig og uundgaaelig Nod, da Indbyggerne i af-

vigte Vinter have deels nedslagtet, deels forme-

delst Foermangel, Vinterens og Foraarets Grum-

hed og andre Tilfælde, mistet en stor Mængde

Koer, Heste og Faar, endskjondt ikke alle Landets

Herreder have lidt i lige Grad. Græsvæxten er nu

den allersletteste , nogen kan erindre, over det

de levende Kreature, magre og elendige, ere mange

aldeles unyttige, og de ovrige gjore saare lidet

Gavn; den slette Græsvæxt spaaer en lige slet

Hoeavling, og forudsiger, at en stor Mængde

Faar og Koer maae paa nye til Ilosten nedslag-

tes ; den grønlandske Driviis holder Landet

endnu omspændt lige fra Vestfjordene omkring

hele Nord- og Osterlandet og den ostligQ Kyst

af Sonderlandet indtil Orebache, hvorfor ingen

Ilandels Fartbjer formenes at kunne naae sine

Havne paa de af Isen omspændte Steder; Viu-

terfiskeriet har overalt været det allersletteste,

nogle faa Fiskerpladse paa Ostkysten af Sonder-

landet undtagne J hvoraf folger, at de fattige Inu-
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tyvere ikke have noget at indkjobe for de høi-

nodvendige, men nu saa overhaands dyre Korn-

og andre Fodevarer: Man allerede horer at en-

deel Mennesker paa Ostlandet skulle af Nod og

Mangel være omkomne, ligesom endeel liist og

lier i Landet have forladt Huus og Iljem, og en-

delig at alle forudsee og befrygte fast overalt en

vis og overhængende Mangel, Hunger og Folke-

dod, med mindre en uventet Velsignelse af Land

og Vand og Regjeringens milde og kraftige Hjelp

Lunde hindre, om ikke gandske afværge Noden.” x
)

Desuden grasserede en liaard Sygdom i Lan-

det; der vare endog de Sogne i Arnæs Syssel,
$ ^

Jivor alle Indbyggerne paa en Gang vare angrebne

af Sygdomstilfælde. Aar 1791—92 var Vinteren

igjen meget etræng; man kunde gaae paa lis mel-

lem alle 0erne ved Seltjarnarnæs
,

fra Vidde til
% z

daarden Hof paa Kjalarnæsset, og tværs over Hval-

fjorden fra Klafastadegrund til sidstmeldte Næs.

Heste og Faar fik Frost i Fodderne, hyppige

Sprætninger , som Frosten bevirkede i Jorden

gave ligesaa stort Knald, som mange paa en Gang

affyrede Kanoner, og mange Steder, især hvor

Jordbunden var liaard eller heed underneden,

blevé Sprækkerne store og dybe. Husenes ud-

*) See Altfngsbogen for 1791 No. 21.
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vendige Brædebeklædninger og Vægge sprak li-

geledes ved Frostens overliaands Magt. For-
\ *

aaret var koldt og meget ufordeelagtigt for alle

Jordvæxter. I Fardage (eller forst i Juni) kun-

de man ride paa lisen foran Kysten Bitra fra
i

Skriduuæs til Skalholtsvig
, saaog lige over Ilvid-

aaen i Arnæs Syssel, midt i Maiinaaned. Fiske-

riet slog feil. Om Sommeren blev Frosten i

Jorden ikke optoet; den Gang grasserede flere

Slags Sygdomme, men dog blev den Feber far-

ligst, som Aar 1791 blev overfort liertil med det

Stikkesholms Havn om Sommeren anlobende Han-

delsskib, der borttog i Alt henved 300 Menne-
i

sker.
.
Forend denne Feber kom til Nordlandet

vare der dode: Aar 1788, 152 5 1790, 45 og 1791,

40 Mennesker. Aarene 1791 og 1792 omkom paa

Soen 60 Mennesker, alle fra Skalholts Stift, og

desuden mange fra Hole Stift. Den sidste Som-

mer havde Hoeavlingen slet Udfald. I et Altiugs-

vidne af 18 Juli 1792 findes blandt andet fol-,

gende Beretning om Landets Tilstand: ”1 Fiske-

værene Kjeblevig, men især paa Vatnsleysustrand,

samt Alpta-, Seltjarnar-, Kjalar- og Akranæssene har

Fiskeriet været meget slet, men paa Myrerne al-

deles intet. De nysnævnte Steder, især paa Vatns-

leysustrand har Noden været saa stor, at Man næsten
• *

alene har spiat og levet af forskellige Tangarter
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f. E. raa Sukkertang (fucus sacliariiius, Sol). I Myre
* Syssel har Man, til Livets Underholdning, været

nodt til i JuniMaaned at slagte baadeKoer og Faar.

I Strande-, Hunevatns-, Thingoe- og Mule-Sysseler
4 4 % %

f
*

ere formedelst Vinterens Strænghed mange Krea-

turer omkomne, og en stor Nod er uundgaaelig;

Hunger og Folkedod er derfor at befrygte lier

ligesom i fornævnte Herreder, med mindre den

kunde i Tide forebygges ved Laan og Tilforsel

af Levnetsmidler x )”. Af Foranforte vil man see,

at vi i disse 5 sidste Aar fra 1787—1791, skjondt
I \

. de ikke kunne siges at have været gode Aar, dog

have gjenvundet 1674 Mennesker; thi nu 1792

tæller Island 40341 Indbyggere ; men Kreaturernes

Forogelse skeete saa meget raskere, som de ere

skabte til tidligere at gjore Nytte end Menneskene.

Som Exempel paa hvor meget Kreaturernes An-

tal har voxet siden de sidste Uaar anforer jeg

Arnæs Syssel, hvor dog i den sidste Tid baade

Koer og Faar af Fodermangel ere bievne slagte-

de, og af de sidste Aar 1791 en betydelig Mængde

af Elendighed omkomne. Ligeledes savner dette

' Syssel mange arbeidsdygtige Folk, som deels om-

kom paa Soen Aar 1792, deels bleve bortrykkede

af Feberen i det næstfolgende Aar.

l
) See Althingsbogen for 1792 Nr. 18.
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I Arnæs Syssel vare i Aarene

1785 3787,1702

Personer
Arbeidsfore Mandspersoner, Huus-

3605 3664 3037

fædre undtagne 147 308 319

Koer 1494 1627 2007
Kvier, som skulde kalve

Det £olde Hornkvæg
Malkefaar over 1 Aar
1 Aar gamle Ditto

1 Aar gamle Beder .

Ældre Ditto , . .

Tæmmede Heste . .

Utæmmede Ditto . .

Fol

202 378 419

29
1

305 205
2072 4148 8722
337 2210 2841
— 2009 2359
656 1314 1155
1131 268 1359
165 109 611
50 636 305

a) At i Aaret 1785 anfores saa faa Arbeidsdygtige

kommer deraf, at Bøndernes Sonner, som ar-

beide hos deres Forældre, ikke ere indbefattede

• i den angivne Sum, hvilket derimod er Tilfæl-

det for de andre Aar. - .

b) At Studenes eller det golde Hornkvægs- Antal

er saa ringe Aar 1785, har sin Grund deri,

at her alene ere beregnede 4Aar gamle og ældre

Stude
$
foruden disse vare den Gang i Sysselet

271 Stykker halvvoxne Tyre eller Kvier. At

for ovrigt dette Slags Kreaturer, saavelsom

gamle Beder, ere færre Aar 1702 end 1787, er
| $ * | 9 %

fordi, at de ved den indforte Frihandel ere

Bievne mindre afsættelige for Bonderne hos

Kjobmanden paa Sonderlandet, og man har der-

for ikke fundet sin ftegning ved at opfode saa
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mange af dem, som for, og de gamle Stude

vare alt slagtede fér Hudens Skyld af Mangel

paa Læder til Skoetoi.

c) At Heste-Antallet Aar 1787 kun udgjor 268,

cr ikke Skriverfeil, hvorimod det synes som

kun de feilfrie Heste ere opregnede , men at

ogsaa de gamle uduelige Heste ere medtagne

i de andre Aars Beregninger.

Jeg tvivler ikke paa, at Forøgelsen i mange,

ja endog de fleste Sysseler har været storre, hvor-

hos de Herreder, hvis. fornemste Næringsstotte

er Faar, ogsaa kunne snarere reisc sig, end de,

hvor Hornkvæget i saa Henseende spiller den vig-

tigste Rolle, hvilket er Tilfældet med Arnæs Sys-

sel, Aarsagen, hvorfor jeg har anfort dette Syssel
f -

er Mangel paa Kundskab om Tilstanden i, de

andre. Her kan det ogsaa mærkes, at om Efter-

aaret 1792 fandtes i Biskopstungereppen 58 Fa-

milier (Aar 1750 vare der 75 Familier). Det til

Tiende angivne Losore udgjorde den Gang 323

Hundreder, og den storste Kapital, en Bonde havde

at svare Tiende af, var 25 Hundreder (Aar 1793
• l %

angav den rigeste Bonde 31 Hundreder af Losore

til Tiende). Om Efteraaret 1784 vare i nys-

nævnte Rep 52 Familier ogj det tiendebare Los-

ore i det Hele 97 Hundreder, (hvoraf Conrector
t *

Paul Jacobsejl eiede de 15) j
menen Bondes stbr-

ste Formne af tiendepligtigt Losore udgjorde den

/
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Gang 6 Hundreder; da fandtes en eneste Bonde

ved Navn Gunnar Egilsen saa formuende, at lian

var pligtig at erlægge Skat; han havde nemlig

baaret sig saa klogeligen ad, strax om Efteraaret,

af Frygt for Fodermangel, at slagte en stdrre

Deel af sine Kreaturer end nogen Anden, og

længere henad Vinteren slagtede han endnu flere,

og formedelst denne Forsynlighed fik han reddet
Æ •

*
• • * \

flere af sine Kreaturer for Hungersdoden om For-

aaret end Andre, ligesom han og havde dobbelt

Nytte saavel af de slagtede som efterlevende mod

hvad de andre Bonder havde..

§. 34.

Skjondt Gjenstanden kunde synes at fordre
•

• % & * * •

af mig, at jeg skulde berore Midlerne til at mod-

staae og udholde Uaarenes skadelige Virkninger,

er dette dog ikke og har ikke været min Hensigt,

da jeg ikke finder mig i Stand dertil; mit Oic-

meed anseer jeg* opfyldt, naar jeg faaer udrettet

hvad jeg i Begyndelsen lovede (see Indledningén).

Aarsagerne til Uaarcne ere saa mange, at man

ved at opregne og beskrive dem alle vilde have

nok til en indholdsrig Afhandling. Ifolge Oieme-

det ere de nævnte, men ikke udforligen omtalte

af J. Ericlisen 1
) og Tliorarenseii a

).
—

' Jeg vil

*) I P. Vidalin om Islands Opkomst S. 338. -

a
) Om Uaar og dets Virkninger m. m. S. 11.

/
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her blot bemærke, at vore Forfætlre, de forstø

Landets Indbyggere, antoge den bedre Retning,

end maii i senere Tider bar fulgt, hellere at fore-

komme Armoden og udfinde Værn imod deri,

naar den skulde indtræffe, end at vente paa den

;

de indsaae nemlig, at det kostede meget mere at

underholde en Familie, som alt havde grebet Bet-

telstaven, end ved Bidrag at understotte den, saa

at den kunde vedblive sin Husholdning, og at den
i

blev nyttigere for Samfundet, naar den opholdt

sig stadigt paa eet Sted, end naar den Hakkede

fra det ene Sted til det andet.
% w

At spærre Veien for Hungeren, forend den
å

indtræffer, har altid været Gjenstanden for store

Regenteres Bestræbelser; derfor roeses Keiser

Trqjan af Flinius den yngre Panegyr. Cap. 29, da
é + *

han blandt andet tager Exempel af Pompeius den
i • •

Store saaledes : ’Tnstar ego perpetui congiarii reor

affluentiam annonæ. Huius aliqvando cura Pom-

peio ncn minus addidit gloriam, qvam pulsus am-

bitus campo, exactus hostis mari, oriens trinm-

phis occidensqve lustratus.”

Man læser i vore gamle Love og Sagaer, at

, ingen Fremmed maatte tilstedes Adgang til Op-

hold i noget Sogn uden alle Sognemændenc i For-

veien gave deres Samtykke dertil, og Enhver var

forpligtet at understøtte sit eget Sogns Beboere

m. m. ; men dog var Forskjellen mellem de ældre
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og nyere Tiders Skik meest ioinefaldende forsaa-

vidt, at i senere Tid gjores ingen eller kun liden

Forskjel mellem Fattigdom og Lediggang, hvilket

var gandske anderledes i Fortiden. Efter Graa-

gaasens Bestemmelser fandt simpel Fattigdom dog

nogen, men stræbsom Fattigdom den storste Med- .

lidenhed, hvorimod omflakkende Lediggængere

straffedes. Som Exempel paa det Forste anforer «

jeg det: at deVanfore, Sogneraændene burde un-

derholde, skulde have samme Kost og Klæder

som virkelige Tjenestetyender; at sælge dem ud-

af Landet, eller til Gjelds Afbetaling at over-

drage dem til Creditorer var forbudt (hvilket dog
i

var Forældre tilladt med Hensyn til deres Bom),

og der sattes 3 Marks Mulkt for den , som for-

sømte den Omhue, han skyldte den, som han

skulde underholde. *).

Det Sidste bestyrkes ved flere Lovens Be-
•

t
* s %

stemmelser saaledes, at den, som i 14 Dage eller

længer gik ledig, skulde straffes n\ed Boder, men

den, som sund og karsk, (saaledes at han kunde

bortfæste sig i Aars Tjeneste) ernærede sig ved

Omflakken, skulde blive frédlos 2
). * Enhver, som

gav en saadan fremmed Tigger Fode, skulde bode

3 Mark; men om han tog saadan en Omlober

x
) Graagaasens Reppaskil Kap. 1.

*) Anf. Sted Hcimilisfong Kap. 5.
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og pidskede ham, nod han fuldkommen Lovens

Beskyttelse, og ligeledes var det tilladt flere Bon-

der at 9laae sig sammen for at pidske en Land-

stryger; men eaadanne kunde og burde retlige«

pidskes, naar de lode sig finde livor de ikke vare

berettigede at fordre Underholdning *)• Dersom

nogen paa Tinget forsynede en Landstryger med

Spise eller Drikke , da straffedes det med 3 Aara
# a ^

Landsforvisning (Fjorbaugsgardi) og Godsets For-

brydelse, og samme Straf var den underkastet,

hvis Bod den Omflakkende ved Spisetid traadte

ind i, med mindre Eieren af Boden lod ham
i ,

kaste ud. Landstrygeren havde og forbrudt alt,

hvad han havde med at fare a
). Den, som ikke

selv kunde underholde sin Fader eller Moder,

var forpligtet ved Arbeider at gaae den tilhaande,

som paatog sig deres Underholdning, dog ikke

videre, end hvad han kunde være værd, hvis han

var en Træl ; men dersom han vægrede sig her-

for, kunde Kreditor dog erklære at saadan Forplig-

telse hvilede paa ham. Derimod var det overladt

til Faderen for sine Born enten at paatage sig

lignende personlig Byrde, eller at sælge dem 3
),

De Born, livis Forældre ved Uflid og Dovenskab

selv .vare bragte i den Nodvendighed at gaae om-

*) ibid Keppaskil.
*

2
) Omagabalk Kap. 5. * -

3
) Sammesteds Kap. 1,
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kring 0g tigge, skulde ikke falde deres andre
Frænder til Byrde, imedens deres Forældre er-
nærede sig paa denne Maade *). Kraftige Foran-
staltninger rare trufne til at forebygge saadanne
fattige Ægteskaber, hvis Borneavl vilde blive Rep-
pene til utaalelig Byrde. Dersom Konen var i

' den Alder, at der kunde ventes Born, skulde slige
fattige Ægtefolk belægges med Fredloshed (Fjor-
baugsgard), de skulde romme bort af Landet til-
ligemed deres Born og maatte ikke vende tilbage,
forend deres Formue var foroget eller Konen ble-
ven «a 'gammel at hun ikke længer kunde vente at
faae Born. Samme Fredloshedsstraf var den un-
derkastet, som havde forlovet sig og ikke havde
Udsigter at kunne forsorge sine Born, uagtet han
endnu ikke havde indladt sig i Ægteskab =). Naar
den ene af Ægtefolkene var forpligtet at under-
holde en Vanfdr, saa opstod herved en Skils-
missegrund, som ikke alene fandt Medhold i vore

' Love
> men de befalede endog, at deres Arvinger

skulde fordre Ægteskabet ophævet. Dersom en
Landstryger blev skyldig iLeiermaåt, skulde han
castreres

, og tage Skade for Hjemgjeld
, om han

«k Lyde eller Bane deraf 3
). Naar meget fattige

) ^magabalk Kap. 16.

*) SaiPniested Kvrnnagipting K. 5, G.

) Sammes ted i det Kap. som taler om SagsGgere i

Leiermaalssager.

( 13)
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Folk indgik Ægteskab, da bleve deres Born ikke

arveberettigede, heller ikke de Born, som fodtes af

Omlobcre, ligesaa lidet som de, der selv paa Grund

af Dovenskab ernærede sig ved at gaae omkring
#

og tigge, kunne tage nogen Arv 1
). . Tydeligst seer

man dog, livor haardt Dovenskab og Omflakken blev

anseet blandt Landets forste Indbyggere deraf,
1 i

*

at dersom Dommernes Stemmer i deslige Sager

bleve lige mange paa hver Side, da skulde den

strængere Mening blive Dom; og dersom ved-

kommende Sognemænd ikke ville anlægge eller

forfolge saadanne Sager, da vare fremmede Rep-

pers Beboere berettigede dertil, og de, som an-

tagne til Sagsogere, viste sig uvillige hertil, skulde

være fredlose a
). Man kunde da ikke med Grund

paastaae, at den opfarende Helge paa Skeid var

incompetent til som Sagsoger at tiltale den ga-

lante Magnat Bolle Bollesen, naar denne, (ved

at reise omkring og modtage Indbydelser til Gje-

stebude paa Nordlandet) havde ladet sig under-
,

/

holde af andre over 14 Dage 3
). Senere, da Guds

Ord saaledes ved Pavedommets vildfarende Lære

blev fordreiet derhen, at Fattigdom i og for sig

hjemlede overste Sæde i Himmelen, og at de fle-

ste Laster lode sig afsone ved at klæde og fode
# /

# *
* 4 f

x
) Omagabalk Erfdatal Kap. 1.

,

s
) Sammested Reppasiil.

,

3
) Laxdaela Saga Kap. 98.
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udsvævende og dovne Mennesker, som i pjaltede

Klæder gik omkring og tiggede (thi dette ansaaes

nok til at hede Herrens inedynkværdig) saa var det

slet ikke underligt, om man ganske liavde liort op

med, at ville modvirke Fattigdom og Omflakken

som hæderlig og hellig Næringsvei. Det blev nu.

ogsaa Tilfældet, i det Gaver til Fattige fik Plads

over alle andre gode Gjerninger, og den blotte

Armod ansaaes som Menneskets storste Prydelse,

at de gamle Love om Lediggang og Omflakken
« •

bleve lagte paa Hylden. Hvad der skaffede Bi-

skop Gudmund Aresen Tilnavnet: den Gode, var

fornemmelig, at han paa sine Reiser trak omkring,

ledsaget af en heel Flok Trængende, aldrig færro

end 100, men undertiden 300 Mennesker, der he-

stode af hoialdrende Mandfolk, Kjerlinger og der-

iblandt Kjeltringepak , der under Navn af Nødli-

dende og for Herrens Skyld værdige til Understøttel-

se, stjal hvor de kom, sloges indbyrdes og dræbte

hinanden, samt foraarsagede ved deres Fremfærd, at

deres Herre ogHuusbond blev forhadt af Mange *)

Dog vare de herhenhorende gamle Lovbestemmelser

endnu ikke udtrykkeligen forandrede, men saasnart

Kong Magnus Lagabæters Lovbog (Jonsbogen) kom
til Island, bleve de Baand, som for afholdt fra

Lediggang, meget losnede ; thi enhver Vanfor, der

*) Sturl. Saga 4 Afsnit Kap. 5 og 6 Afsnit Kap. S.

(IS*)
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selv uden Formue ikke havde nogen saa Nærlie-

slægtede hoesatte, som i Sideliniens tredie Led, klev

nu berettiget at flakke om og fordre Ophold hvor-

somhelst hau fandt det fordeelagtigstfor sig ') ;
det

var derfor ikke uden Grund, at Bonderne ivrede

imod den Lovens Bestemmelse, der handlede om

Fattiges Skyds *'). Istedetfor at Enhver for uden

Lov og Dom maatte pidske saadanne Landstry-

gere og fratage dem deres medhavende Gods, saa

skulde det ifolge Kong Erik Magnusens Rettebod

afgjores ved Domstolene, hvilken Straf de skulde

udstaae, naar de haanede Bonder eller andre agt-

værdige Folk, hvorimod de skulde slippe for Straf,

naar de kunne stille Borgen for sig. Den Gang
• + % * *

var heller ikke forbudet at give Tiggere Almisse,

undtagen naar de bevæbnede streifede omkring;

og endskjondt de uden nogen Hjemmel lode deres

BSrn blive efter etsteds, hvor de kom, da blev

det ikke straffet, men Indbyggerne indhentede

Kong Hakon Magnusens Tilladelse til at maatte

binde Bornene paa Omflakkernes Ryg, at de selv
“ i * ‘

• \ %

skulde bære dem, og istedetfor at Omflakkere for

vare fredlose, saa befalede Kong Erik Magnusen,

at en fattig Moe eller Kone skulde (endskjondt

liuh selv gik omkring og betlede) i Leiermaals-

*) Jonsbog Framfærslub. Kap. 9.

2
)
Biskop Arnes Saga Kap. 28.

/
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sager tildommes en Erstatning af 5 Hundreder

(paa Landsviis) uden selv at lide noget paa sin

Ære. I disse tre Kongers Regjeriugstid blev Fat-

tiges Omflakken og Transport fra det ene Sted til

det andet især lovhjemlet og understøttet; thi

Kong Haagens Rettebod befaler, at aile som lode

sig vie i Ægteskab, og eiede mindre Formue end

3 Hundreder, og aldrig bleve saa rige, at de
t j

kunde vorde pligtige at erlægge Skat, skulde

sorge for hinandens Underholdning eller flyttes

omkring blandt Bonderue paa Heste, dersom de

ikke selv kunne arbeide for deres Underholdning;

heller ikke deres Born skulle falde Sognet til Byrde,

saalænge Forældrene kunne flakke omkring. ”Vi

byde” (siger Kong Haagen) ”og befale, at alle de,

som gaae omkring og tigge, skulle lede eller bære
#

deres Born samt Fader eller/ Moder m. in.”

Lavmand Are Jonsson afsagde Aar 1544, den for-

ste Loverdag i Vinteren, paa Gaarden Spialdhage

inden Oefjords Syssel, en saa lydende Dom, at-

Folk fra uvedkommende Repper, som gik omkring

for at tigge, skulde, hvor de kom hen, og hvorfra

de end vare, tvende Gange aarlig huses paa et* og

samme Sted, og de, som eiede Formue af 10 Hun-

dreder, skulde, desuden give 15 saadanne Tiggeré

saa megen Proviant som var 1 Ore værd ; hvorimod

de, som eiede 5 Hundreder, skulde give 15 Tiggere

Proviant af 3 Alens Værdie; men de, som bortviste
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disse, naar de begjerede Natteleie, skulde hver
%

/ t

Gang de sad Dommen overhorig betale 4 Mark,

og desuden saa meget for at nægte Iluslye som

Lovbogen bestemmer. Disse Bestemmelser ere vel

paafaldende, men maa undskyldes ifolge de Tiders

Religions-Begreber, saa meget mere, som man fin-

der, at Fattiges Omflakken efter Reformationen liar
•

'
' .

'

faaet sammeMedhold, hvilket bestyrkes ved utallige

Domme. En paa < Sveinstade af/JThormod Aresen

Aar 1560 afsagt Dom byder : at fattige Folk skulle

flyttes over. hele Sysselet efter samme Omgangs-

maade, som brugtes med Hensyn til Budstikken, og

huses overalt hvor de kom af hver Bonde og

underholdes efter Enhvers Evner , og hver Bonde

Tar forpligtet at flytte dem og fode ligesaavel den,

som var uden Tjenestefolk, som den, soin sad med

Familie. Naar Betleren befandt sig i de Sogne,

hvor han ikke var forsorgelsesberettiget efter Lo-

ven, saa skulde han have saa lange Dagreiser, som

Dagen tillod
,
men gives Almisse paa hver Gaard.

Ved Vinterens Begyndelse skulde dog Enhver be-

give sig til det Syssel, livor han egentlig horte

hjemme. — En paa Spialdhaga Aår 1567 afsagt,

men senere Aar 1587 og 1595 stadfæstet Dom

bestemmer: at enhver Bonde skulde være pligtig

at huse og flytte fattige Folk, og om Vinteren

tilstede dem aaben Adgang til sit lluus, overens-

stemmende med Lovbogen. De Fattige skulle,

/
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efter den Omgang, som i Budstikkens Befordring

iagttoges, ingen Boesat forbigaae, som befand-

tes pligtig at erlægge Skiftetiende, men de som

nægte saadanne Huuslye skulle bode 2 Ore for

hver Gang, de efter deres Tour fandtes skyldige

deri. Alle Vanfore skulle flyttes og enhver Boe-

sat var pligtig at huse dem og ledsage efter det

Forhold, som Repstyrerne med gode Mænds Raad

landt passende; tlii Loven byder, at enhver Bonde

skal være forpligtet, at flytte dem, og fode efter

Repstyrernes i saa Henseende gjorte Anordninger.

Kong Haagens Rettebod bestemmer : at de, som

ikke efterleve, hvad Repstyrerne lovmæssigen paa-

byde, skulde bdde 1 Mark Halvparten til Kongen

og den anden Halvpart til Repstyrerne, som til-

falder de Fattige. Naar de Fattige ikke ville an-

tage den tilbudne Natteleiliglied , da var Bonden

fri for Ansvar, hvadsomlielst deraf kunde flyde.

De Fattige, der enten formedelst Alder eller Syg-

dom eller hvad Navn nævnes kan, ikke kunne
t

selv flytte sig, og endnu ikke vare overgivne til

deres Slægtninge eller en vis Rep til Underhold-

ning, skjondt man vel maatte vide, hvor de vare

forsorgelsesberettigeue, skulle flyttes uden saadant

Hensyn efter samme Omgang, som Reppens Fat-

tiglemmer saalænge indtil deres Tilholdssted ved

Dom .blev bestemt, eller de vendte tilbage til de
40

Sogne, hvor de Ijavde lovligt Hjem. Thi Loven
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siger, at man ikke er forpligtet at fode eller for-

sorge en, forend man er vis paa, at denne er be-

rettiget dertil. En paa Holt Aar 1582 afsagt

Dom fastsatte, at Fattige, soin vare qvalificerede

til Sognets Understøttelse, skulde flyttes efter samme

Regler, som gjaldt med Hensyn til Budstik-

ken, og de skulde huses og gives Almisse af

hver boesat Mand, men de, som ikke vare til Un-

derholdning berettigede, skulle have saa lange Dag-

reiser, som Dagen tillod, men dem skulde gives

Almisse paa hver beboet Gaard. En Altingsdom,
|

afsagt Aar 1596, begunstigede dog Omflakken og

Tiggerie endnu mere saaledes : Vingen maae besvæ-

res med sine Slægtningers Underholdning, saa-

længe disse kunne selv^ flytte sig eller deres For-

ældre paa Heste eller paa andre Maadcr fra et

Sted til andet: men dersom de ikke eie Hest til
l

- ^

deres Befordring, da skulle de til Forsorgelsen

nærmest pligtige skaffe dem en saadan tillaans

derhen, hvor de kunne vente bedst at blive mod-

tagne.”

' Mange flere Bestemmelser af vore Love og

Præjudicater kunne her tilfojes, der vise storre

eller mindre Indskrænkninger med Hensyn til

Fattiges Omflakken; men de foran anforte Bud

bestyrke min for yttrede Mening, at denne Næ-

ringsvei i Forstningen gaves intet — men senere

altfor meget— Medhold blandt vore Landsmænd*
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Landbruget, men især Hoeavlingen og dens -

vigtigste Slotte, Gjerders Opforelse have en Tid-

lang været forsorate hos os mod hvad der var

Tilfældet hos vore Forfædre. En stor Mængde
%

Mennesker ere derimod i denne Tid hievne Tomt-

huusifiænd, hvor de strax, naar Fiskeriet har
# • \

slaaet Feil, eller anden Dyrtid er indtruffen, ere

omkomne af Hunger *). Overhoved er i senere

Tid Ordens Haandliævelse blandt dem , som

selv ikke tilborligen ville deres Vel, bleven

mindre virksom; at paastaae den uden Kraft,

vilde være formeget sagt. Angaaende dette Punkt
• %

saavel som Hustugten og Losgjængeres Forhold her

til Lands saavel i ældre som i nyere Tid, hvilke

samtligen ere noie beslægtede med hinanden, vilde
$

, en Forfatter finde Stof nok til en heel og ikke

uvigtig Afhandling.

Jeg maatte her gjennemgaae de fleste Grene

af Landhuusholdnings Politiet, dersom jeg skulde

opregne alle Midler modUaarene og lægge dem paa

Vægtskaalen, hvilket er langt over min Kundskab

og Hensigt. Jeg bemærker lier kun livad der ikke

syntes vore Forfædre saa særdeles magtpaaliggende,
• |

mén forekommer mig at være af stor Vigtighed:

1 ) Intet omflakkende Menneske burde taales, men

*) See det Isl. Litt. Selsk. 8kr. 7 B. S. 120, 122, 129,

142 og 145.
/

i

é
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enhver saadan skulde fæste sig i Tjeneste lios

Andre. Straffe -Boder eller, hvor de ikke

kunde erholdes, corporlig Straf burde for unød-

vendig Omflakken og Betlerie paalægges : Rep-

styrerne, naar de nemlig ikke droge Omsorg

for, at alle Fattiglemmer anvistes Sted, hvor

de burde underholdes: Husbonderne, naar de

tillodc nogen af deres Folk uden Nødvendighed

at forlade Hjemmet, eller naar de ikke strax

angave saadant: og endelig selv de Omflakken-

de, naar Skylden ene laae hos dem, men ikke

hos deres Foresatte.

Det iiulsees letteligen,
,
hvilken Uorden det

vilde foraarsage, dersom det blev tilladt, at Folk,

naar og hvor det fandt for godt
, maatte være

læsteledigt, ligesom ogsaa Erfaring viser, at den
• A

Omflakkende som saadan intet Gavn gjorfor sig selv

eller André : men der gives dog næppe nogen Om-

lober, som jo under Huusbondens stadige Opsyn

kunde udrette et eller andet Nyttigt. Jeg har

foran § 20 anført nogle Klager over den ved Fat-

tiges Omflakken opstaaede Ulæmpe, det samme

til Bestyrkelse tjener den Aar 1664 i Altings-

bpgen under Nr. 14 indforte Klage fra Beboerne

i Ilraun-Reppen: de begjerede nemlig Domstolens

Afgjorelse om, hvad der var at gjøre med Hensyn til

den utaalelige Besværlighed, som bestandigt Over-

løb af liggende Personer i Særdeleshed fra Brei-



203

devigs- og Næs-Reppene i Snæfjeldsnæs Syssel

foraarsagede Oplandets Beboere; de vare nem-

lig ofte raske og arbeidsfore; ”tlii gifte Ko-

lier og halvvoxne Born flakke omkring i Landet,

undertiden med Mændenes Samtykke
, hvorhos

.

disse dog lade sig godt betale med de bedste

Varesorter for deres Arbeide om Sommeren som

Daglonnere i Oplandet. Som Lejetagere af de

saakaldte 12 Maaneders Boder i Værstederue,

drive de Fiskeriet saaledes, at de derved kunne

skaffe sig og sine rigeligt Udkomme, og ere gjerne

om Efteraaret bedre forsynede med Levnetsmidler

til Vinteren end Oplaudsbéboerne. De vænnes

til Vægelsindiglied , Dovenskab og Selvraadighed

fremfor de skattepligtige Bonder, betale liden eller

ingen Afgivt til verdslig eller geistlig Ovriglied

og understotte faa eller ingen Nødlidende.” Lig-

nende Klage fra Kjose Reppens Indbyggere findes

i Altingsbogen for Aar 1660 Nr. 33, livor det

hedder

:

i

”Vi Repstyrere og Bonder i Kjose Rep gjore

hæderlig Sysselmand Dade Jonsen vitterligt, at

vi synes at have fuldkommen Grund til for ham

at klage over den Besværlighed og Overhæng, vi

saavel som andre af dette Sogns Bonder i flere

forbigangne Sommere have maattet taale af den

store Folkemængde der, som omflakkende Tiggere,

fra Soekauteu har begivet sig hertil ; blandt disse,
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saavel Mandfolk (som Fruentimmer, have vi er-

faret, at der gives adskillige, dygtige til i oven-

meldte Tidsrum at soge deres Næring paa de
f . »

Veie, som Gud liar anviist Menneskene, overeens-
I

r P

stemmende med den physiske Natur og Nødven-

dighed, Denne vor Klage have vi af den Aarsag

opsat indtil nu, da vi ikke troede, hvad vi nu have

erfaret, at dette Uvæsen aarligen mere og mere

vilde tage Ovcrhaand saaledes, at hvis saadan Tig-

geres Overlob længere vedbliver eller mere endnu

foroges, saa mene vi klart at kunne forudsee, at

de fattige Boesatte, som befinde sig i denne Rep

og bebyrdes med hine Menneskers idelige Paa-

hæng, aldeles derved ville blive ude a£ Stand til at

skaffe sig Livets daglige Ophold, og man maa be-

frygte, at denne selvraadige Uskik vil omsider af-

stedkomme
,

at ikke alene hans Kongelige Maje-

stæt mister sine Skatter og Afgivter, men yder-

mere, at Bonder med Tjenestefolk nodes til at
V 1

forlade deres Bygsel -^Gaarde. Vi bede derfor

i Guds, Rettens og vort eget Navn paa hele Sog-

nets Vegne fornævnte Sysselmand Dade Johnsen

indstændigen, at han ved et eller andet optænke-

ligt, kristeligt og nødvendigt Raad, foranledige og

virksomt understotte, at den hæderlige Overøv-

righed tager denne vor ikke unødvendige Besvæ-

ring i Overveielse, saaledes, at hvis det lod sig

gjb«h uogle Skranker bleve satte for den Uskik

k L
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som ved bemeldte fattige Omlobere er indfort i

vor Rep.

Foruden ovennævnte Personer burde ogsaa

den være Straf undergiven, som vidende modtog

saadanne Omflakkere ved Færgestædcr og over-

forte dem, ligesom den, der paa anden Maade

befordrede eller husede dem. Foruden Graa-

gaasens foromtalte strænge Bud i denne Henseende
N 1 |

liaves ogsaa en Altingsdom fra Aaret 15DG, at In-

gen skulde overfore vanfore Personer over noget-

somlielst Færgelob, Fjorde eller Fjelde, hvorimod
• t

saadanne skulle drives tilbage den samme Yei, de

kom fra. Hvo som denne Bestemmelse uanseet

overforte saadan Person fra et Sted til et ' andet
\

skulde for slig Ulydighed bode 4 Mark.

2) Fattiges Midler burde anvendes til at fore-

bygge paakommende Tr^ng, men især til at

understøtte fattige, men talrige Familier, saa-

ledes at de, som saadanne, kunne vedblive de-

res selvstændige Næringsvei, og der burde sor-*

ges for, at alle Fattige gaves - et eller andet at

bestille efter enlivers Kræfter og ovrige For-

fatning, men at de Boesatte som havde mange .

vanfore Mennesker at forsorge, og for ovrigt

vare arbeidsdygtige
,

ikke uden hoieste Nod-

vendighed maatte tillades at opgive denne Le-

vevei. Denne vigtige, men tillige indviklede,

Materie kan Ingen af vore nulevende Lands-

mænd bedre afhandle end Stiftamtmand Olav
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Stcphensen, da han i lang Tid har havt over-

ste Opsyn med Fattiges Midler i Landet, selv

har gjort Forsog, hvorledes Andres Understøt-

telser hensigtsmæssigst kunne uddeles
, og er

noksom bekjendt og af Kongen værdigen an-

seet for »sin Medlidenhed med Nødlidende;

han har ogsaa givet tilkjende , at han var i Be-

greb med at fremkomme med saadan Afhand-

ling *).

3) Det vilde være onskeligt, at Forraadskamre

bleve indrettede,, i Forstningen eet i hvert

Herred, men efterhaanden flere Steder. Om-

hue for saadan Indretning anseer jeg ikke min-

dre vigtig for Landsbestyrelsen end at Læge-

midler haves til de Syge, hvilket af alle een-

stemmigen holdes for uundværligt
;
jeg bellover

saa meget mindre at anbefale den , som det
t

Islandske Litteratur Selskab 2
) har for tilkjen-

degivet sine Tanker om Samme; ligesom

ogsaa Læseren henvises til Amtmand Ste-

phen Thorarensens Bemærkninger angaaendc

denne Gjenstand 3
) og Conferentsraad Erich-

sens Udgave af Vidalins Skrift om Island Op-

komst Side 338.
é

- m —

f

}) Isl. Litt. Selsk. Skr. 7 Bind S. 137.

ft
) See Selskabets Skrift 11 Bind S. 29 G. folg.

3) Tanker til noiere Eftertanke om Uaar og dets Virk-

ninger, samt om Fode- og Kornmagazinernes Opt

rettelse i Island«
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Efter Frihandelens Indførelse i Island bleve

Landets Erabedsraænd
,
og blandt dem ogsaa jeg

ifolge Rentekammerets Foranstaltning anmodede

om, at meddele deres Tanker om de Forandringer,

som den nye Handelsform mueligen kunde ud-

fordre. For ikke at overskride min Embeds-

Gra^ndse ansaae jeg det min Pligt, ikke at berore

andet end hvad der især vedkom Kirker og Præ-

ster. Alene det vovede jeg at foie til, at det

vilde være ønskeligt, at et Forraadsmngazin blev i

hver Kjobsted oprettet.

§. 35.

Til Slutning vil jeg forelægge Læseren nogle

faa Bemærkninger, jeg har iagttaget, hvoraf dog

de færreste ere saaledes begrundede
, at jeg tor

i / » •

raade til at bygge paa dem som visse; de frem-

sættes kun som Opgaver til noiere Eftertanke:

1) Island har ofte været plaget af slemme Uaar,

men intet andet Land i Europa liar saa hur-

tigt kunnet oprette det lidte Tab baade raedi

Hensyn til Folk og Kreaturer, og den Mening,

at det derfor skulde være lidet tjenligt til Be-
• ^

boelse, er folgelig aldeles ugrundet. Denne hur-

tige Tilvæxt kan ikke tilskrives Kuldens eller de

nordlige Vindes frugtbare Virkning, hvad dog

Rudbeck i sin Atlantica mener i det han si-
# i •

ger: at Gud af den Grund har bestemt Sverrig,

/
*
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V

som det Land, hvorfra alle Nationer have de-

res Udspring (incunabula gentium) r
), men

den maa udledes deraf, at efter indtruffen

Folkedod, naar de forskjellige Næringsveje

ikke af saa mange drives , tiltager Folkemæng-

den meest. . Forfatteren til Philbsophisclie

jSchilderung undres over, at Folkemængden i

Island er fra Aarct 1707 til 1769 foroget

med 14000 Mennesker, og at Tilvæxten i 13

. Aar har udgjort 1086 Individer-), og dog er

Forogelsen gaaet meget raskere fremad end '

han antager.
•

$

2) Den gamle Sætning: langvarige Uveir og Lov-

loslied ville fortære vort Land, er et fyndigt

Tankesprog eller Spaadom.

3) Saa langt Historien om Landets Tilstand gaaer
ø

tilbage i Tiden er det hændet sig, at den sid-

ste Fjerding af hvert Aarhundrede har med-

bragt hyppige Uaar.

4) Det er vanskeligt at sige med Vished, om Uaa-

rene hvert Aarhundrede tiltage eller ikke,

hvorimod man kan sige, at de gaae op og ned;

saameget er vist, at nærværende Aarhundrede

ikke kan regnes blandt de værste. At de sidst

indtrufne haarde Aaringer smerte er ikke for-

*) Bayle i Nouvelles de la Republique des lettres 1684

Janv. Art. 8. m. m.

a
)

See bemeldte Skrift Sk 389 og 394*
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underligt, da de, som nyligst overstaaede, ha-

ves i frisk Erindring; desuden er det alle Men-

neskeslægters Særkjende, at de ansee Fortidens

Mennesker lykkeligere end sig selv, dette be-

styrker Horatius (i Ars poetica) i det han siger:

”laudator temporis acti.” Sætningens Sandhed

kan desuden bevises ved selve Islands Ind-

byggeres eget Udsagn; thi i et Qvad 1
), som

har til Overskrift
,,
Samraenligningmellem nær-

værende Tid og Fortiden,” findes blandt andet:

Frost og kuldi kvelja frjéd, Folket plager Frosten liaard,

koma nu sjaldan drin géd faa ere nu de gode Aar,

hvilket jeg anseer lige saa betydningslost, som

hvad der staaer senere i samme Digt:

Ecki er nærri old svo frod Langt tilbage Tiden staaer

i Guds ordi kidru i Guds Ord det klare

sem var hun d villu-drum for hvad vilde Fortids Dage vare.

Dog finder jeg det antageligt, at Uaarene have

været sjeldnere og mindre farlige for 1280
i

end siden, da Handels - Konjuncturerne ef-

ter den Tid begyndte at blive mindre for-

delagtige, Fattiges Omflakken blev tilladt*

Jorddyrkningen forsomt, Jordene fordærvede

ved Fjeldskred, Gronsværen oplost af Storme,

Fimpsteensand, Jordbrande og Oversvømmelser

herskede i Mængde, og endelig det over-

l
) Som findes i en Visebog, trykt paaHolnm Aar 1612

og 1748, S. 287.

(14)

N
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*

ordnede Opsyn og Ordens Haandhævelse, saa-

vel i Landhuusholdningen 3 Almindelighed, som

den hmislige Stilling i Særdeleshed blev slap-

pere formedelst mange Menneskers, ved for-
é

skjellige Tilfælde foraarsagede
,

dodelige Af-

gang. Men ikke destomindre var Island længe

for liiin Tid anseét'for uskikket til Beboelse.

5) Endog i de bedste Aar, som i Almindelighed

strække sig over hele Landet, kan dog et eller

andet Herred træffes af Dyrtid og stor Dode-

lighed blandt Mennesker (for Exempel Aar

1667, see § 16). Derimod finder man næppe,

at noget Uaar paa een Gang har raset over hele

Landet; saaledes naaede Aar 1784 Uaaret hver-
• a • 4 y * • • ø •

leen til Mule- eller Isefjords Syssels Yesterpart,

Mgesom ogsaa i de ovrige Sysseler Virkningen

af samme i enkelte Distrikter blev mindre

farlig end i de andre. Dette Aar blev, til

Exempel, i Eyrar og Helgefelis Heppe især i

Ejarnarhavns Sogn, Tabet ubetydeligt, og i

Arnæs Syssel blev det mindre foleligt i Skeide

og Villingaholts Heppene end andre Steder i

samme Syssel, og hvad der er besynderligst,

at de Sysseler og enkelte Heppe, der som be-

mærket stode sig bedst i bemeldte Uaar 1784,

b.eve Aar 1788 langt haardere medtagne, end

andre Steder ved den da sammesteds indtruf-

ne Dyrtid.

»



6) Det er meget ofte Tilfældet, at Dyrtid finder

Sted paa Landets Udkanter, men derfor er

det dog ikke noget almindeligt Uaar; thi I3d-
% •

kanterne ere mere udsatte for detliaarde Kli-

ma end Oplandet. Dog maa dette ikke saaiedes

forstaaes, som om der paa visse Steder altid

liar været godt Aar, iiaardet har været saaiedes

paa Udkanterne ; thi man seer ifolge Annaler-

nes Beretninger, at nogle Vintre have været

gode, undtagen i visse ellers gode Sogne, saa-

iedes var ved Isefjordsdyli Foraaret 1236

slet, men Vinteren mild. Paa Ædey om-

kom paa Christi Himmelfartsdag 14 Heste,
i

*

imedens Folkene spiste, og ved Isefjorden

var Folkebdelæggelsen saa at sige ojensynlig,

indtil endelig Fisken gik saa nær til Landet,

at den lod sig fange paa det saakaldte Kvia-

med 1
). Svarfadardals - Annalen fortæller, at

Aar 1704 var saa stor Dyrtid og Hungersnod

ved Isefjordsdyh ,
at man spiste kogt Tang,

udslidt Læder og andet Uspiseligt, samt at

3 Heste have været slagtede til Fode for
• ' | * _ v »> ••*

Mennesker; i disse Aar omtales ingen andre

Steder noget Uaar. Aar 1783—85 naaede

Uaaret ikke til Iséfjords Syssel, hvorimod det

indtraf der 3 Aar senere* Det Uaar* som i

l
) Sturlunga Saga, IV Afsnit, Kap. 44.

(14*)
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Forbindelse med Sygdomme rasede i Tidsrum-

met fra 1779 til 85 i bemeldte Syssel, borttog

kun 132 Mennesker flere end der fddtes i

samme Tidsrum, som ikke er fulde 20 Indivi-
m

der aarlig. I Isefjords Syssel var Folkemæng-

den ogsaa den Gang forholdsmæssig storre

end andre Steder, da Adskillige tyede derhen

fra de nærliggende Distrikter. Ligesom Uaa-

rene sædvanligen komme sildigere til Vestfjor-

dene, saa viser Erfaring, at de* forst yttre sig

omkring Langenæs. Dog vare Uaarene 1783
• • • ^ J *

til 85, eller den derved foraarsagede Folkedod

ikke særdeles stor i Mule Syssel, og i bemeldte

/ 7 Aar fra 1779 til 1785 ,
var Antallet paa de

flere Dode end Fodte kun 122, af hvilke de

fleste fandtes i Distriktet Vapnefjord; thi i

Hofs-Sogn vare 1781 40 beboede Gaarde, men

om Foraaret 1786 vare i samme Sogn kun 26

Gaarde beboede. I Overeensstemmelse med det

saaledes anforte maae mange flere af Annaler-

nes Beretninger forstaaes indskrænkende, hvor
f

det nemlig ikke bestemt angives, hvorvidt Uaa-

ret har strakt sig, eller hvor farligt det har

været. Saaledes var 1658 et stort Uaar og

Kvægodelæggelse i Ostfjordene, men dog en

mild Vinter paa Sonderlandet x
). Det er foran

l
)

Vatnsfjord*annalen.
i
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§. 18—20 ved historiske Efterretninger og an-

førte Tingsvidner godtgjort, hvormeget Dyrti-

den har trvkket Landet sidst i det 17de Aar-

hundrede
;
men jeg maa dog troe, at den ikke

allevegne har foraarsaget Folkedod. Den

fortjente Sysselmand Jon Jacobsen har under-

rettet mig om, at Lavmand Thorlev Kortsen

har mellem Aarene 1670 og 1680 ladet tælle

Landets Indbyggere, og at Antallet paa Gaar-

dene den Gang har været 7000, men Folke-

Antallet lidet over 50,000, og altsaa næsten

det, som fandtes efter at Uaarene vare forbi.

Flere Argumenter kunne anfores til Beviis

herfor; thi ved en Visitats Aar 1688 befand-

tes det at Hjalejernes Antal i Leirubacke-

Sogn kort forhen var foroget. Iblandt Biskop

Thord Thorlaksens Optegnelser har jeg ogsaa

fundet, at ved samme Tid vare Mange i Ar-

næs og Rangervalle Sysseler, som onskede,

men kunne ikke faae Gaarde i Bygsel, hvilket

er sikkert Tegn paa mange Ægteskaber. Aar

1689 havde i de sidste 12 Aar været 16 Ly-

setold-Ydere i Hage Sogn i Holte Distrikt, men

for den Tid var sammesteds kun 12, som aar-

lig svarede bemeldte Lysetold til Kirken, hvil-

ket viser, at Familiernes Antal er foroget. —
Provst Arne Thorvardsen, som 1696 paa Bi-

skoppens Vegne visiterede Mule-Syssel, skriver
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derom: ”Losbretienden forslaaer nu man-

ge Steder ikke til Viin og Brod, til Kir-

kerne, fordi Tienden tager af og Folkemæng-

den tager til,” Aar 1093 sogte alle Præ-

ster i Thveraaeting , paa den sondre Side af

Hvitaaen, om at der, formedelst Folkeraæng-
%

dens Forøgelse, maatte anskaffes et storre

Kvantum Brod og Viin til Communicanterne

end for* Da jeg Aar 1790 visiterede paa Vest-

fjordene, modte jeg mange Steder i Isefjords

Syssel den Anke, at Kirkerne vare for ind-

skrænkede, da Folkemængden var tiltaget
ft

siden de fra forst af bleve opforte , og jeg
• * f

er overtydet om, at Vedkommende i saa

Henseende ikke. fremforte nogen Usandhed;

thi Aar 1750 var der 2937, 1761 3079, 1709

3338 og 1791 3554 Mennesker.. Folke-Antallet

Var saaledes i dette Syssel voxet 017 Menne-

skor i et Tidsrum af 31 Aar*

7) Det er en Erfaringssætning, at i Uaarene om-*

komme flere Mennesker ved Søekanten end

Oppe i Landet; dernæst i dje Bygder i Oplan-

det, hvor Indbyggerne for stdrste Delen er-

nære sig af deres Kreaturer, og stole paa, at

disse ikke bebove Staldfodring om Vinteren,

ligesom ogsaa der, livor Jordbundeu er meget

sumpig, hvorimod Odelaeggelsen bliver forholds-

/ \
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mæssig mindre, hvor kjernefuldt Foder kan

haves til Hornkvæget.

8) Men ligesom de Sysseler, hvis fornemste Næ-

ring hentes af Soen ellér af Faareavlen, ved

Uaaret ere værst farne, saaledes pleje de paa

den anden Side at komme sig snarest, naar de

gode Aar vende tilbage* Af Oplands-Bygderne

lede Myre og Hnappedais Sysseler og Ting-

valle Reppen i Arnæs Syssel, mest ved de sid-

ste Uaar.

9) Dyrtiden begynder ofte 1 eller 2 Aar for paa

den nordostlige Kant af Landet, end paa qndre

Steder, men ophorer her ogsaa tidligere.

10) Paa nysnævnte Kant er Faareavlen den for-

nemste Næringsvei , og der er det af stbrste

Vigtighed, at Kreaturerne selv kunne forskaffe

sig Fode om Vinteren; Dyrtid er her ogsaa

hyppigere end andre Steder i Landet. Paa

Vesterlandet gjor man derimod mindre Reg-
\

ning paa Kreaturernes Vinterlode af Jorden,

derfor ere Uaarene der sjeldnere..

11) Paa ingen Kant af Landet gives der flere

Tomthuusmænd (Torrebodefolk) end i Snæfjelds *

næs og Guldbringe Sysseler, og disses Sær-

kjende er, at de ingen Kreaturer besidde, raen

ernære sig alene af Fiskede; saadanne kunne

ogsaa mindst taale Dyrtiden. Vel ere de fleste,

som paa bemeldte Steder omkomme af indtruf-
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fen Hungersnød, som oftest Fremmede, som

her have taget midlertidigt Ophold; men af

dem, som der have stadigt Ophold, dde dog

forholdsmæssigt flere end andre Steder netop

af den nysnævnte Grund.

12) Ofte kan Fiskeriet være fordeelagtigt og Uaa-

ret dog foraarsage Folkedod, derimod harUaar

i Forbindelse med god Hoeavling aldrig havt

saadan Fblge.

13) Mislykket Hoevæxt eller Indbjergning er den

forste og uundgaaeligste Aarsag til Dyrtid,

hvis en stræng Vinter paakommer; dog har

Høets Tilvirkning storre Indflydelse i saa Hen-
^ •• «

seende end dets Kvantitet. Den Fodermangel,

som flyder afMisvæxten, er saa iøjnefaldende,

at Enhver kan i Tide tage sig Vare for samme

;

men naar Kvantiteten er stor og Høet derhos

fordærvet, saa lader dets Siethed sig mindre

let bestemme. Ofte har Iloet Udseende af at

være godt, og dog ville Kreaturerne ikke

røre det. I denne Henseende er Amtmand

Thorarenseus Afhandling om Uaar og dets

Virkninger Side 13 fg. og S. 24 meget veile-

dende, ligesom ogsaa denne vigtige Materie

senere, nemlig Aar 1794, er oplyst i en Af-

handling af samme Forfatter : ”om Iloemagazi-

ners Oprettelse i Island *).”

*) I det KongL Isl, Litt. Sebk. Skr. 13 Bind.



14) At slagte Kreaturer er fordeelagtigst om Ef-
y C

terådret. I de forste Tider bestemte Folke-

forstanderne (Godar) og Jorddrotterne, hvor

stor Kreaturbesætning Bondernes om Efter-

aaret indsamlede Hoeforsyuinger kunne fbdef

hvilket bekræftes blandt adskillige flere Be-

retninger ogsaa ved den, som findes om Blund-

ketil i Honsetliores Saga 5 Kap. I den senere

Tid pleje Repstyrerne at ride omkring i Rep-

perneog bedommeHoets Tilstrækkelighed. Der-

om liaves adskillige Domme, især Hvidaaebacke-

Védtægten fra Aaret 1619, paa hvilken mange

Domme ere byggede 1
). Endelig har jeg læst,

at Sysselmand Bjorn Thomasen tydeligen har

udviklet dette Punkt i sin Aar 1794 udkomne

Afhandling om Repstyrernes Embede i Island 2
).

15) De Vintre, som medfore Bloter og ustadigt

.Veirlig, ere langt skadeligere end Frostvintre

i Forbindelse med Sneefog, men storst Ulæm-

pe foraarsager dog det, at Jorden er belagt med

Afreder.

16) Ofte gaae mildt Veir og stærk Hede forud

for Ildsudbrud, men under saadanne Udbrud

drejer Veirliget sig gjerne om til Sneefog og

x
) See Altingsbogen for 1659 No. 22. Forordn. 3 Juni

1746 §. 32. Isl, Litt. Selsk. Skr. 7 B. S. 141.

fl

) Isl. Litt. Selsk. Skr* 13 B. S. 171 flg.



vedholdende Kulde om Vinter- og Foraarsti-

der, men til langvarigt Reguveir om Sommeren

;

man liar saaledes oplevet usædvanlig miidé

Yintre umiddelbar for farlige Uaar,

17) Efter vulkaniske Udbrud og dermed føl-

gende Jordskjælv, kan man vente at Dyrtid vil

folge; man maa derfor det næstfolgende Ef-

terår vel tage sig i Agt for , ikke at liaye et

for stprt Antal Kreaturer, som man bestejnmer

til Vinterfodring,

18) Æt enkelt slet Aar kan neppe foraarsage far-

ligt Uaar, uden at et mindre godt Aar i For-

vejen har odelagt Kreaturerne, Hyppigen have

3 Aar her i Landet fulgt umiddelbar paa hver-

andre, hvoraf det mellemste har været mil-

dest, men det sidste strængest. Det samme

er endnu ofte Tilfældet i Norge, og har tilforn

ogsaa fundet Sted i Danmark I
). Undertiden

have 7 Aar i en uafbrudt Række været haarde,

det sidste dog værst, men nogle deriblandt

have og for sig været taalelige, men ingenlunde

6aa gode, at de liave kunnet oprette de fo re-

galendes , og modstaae de sidstes skadelige

Virkninger,

V) See Suhms Samlinger S. 122, Schjonning om Uaar

i Norge, i Trondhjemske Selsk. Skr. 1 Bind S. 159;

hvor Aarene 1600—2, 1632—34 og 1695—97 exem-

pelviis anfores, som og alle medbragte Dyrtid i Island.



19) Imedens Uaaret staaer paa er Folkemængdens

Qverflodiglied det, som forst falder i Oinene,

thi intet er da saa foleligt, som Forbrugen af

Fødemidlerne; dog er i Grunden Folkemæng-

dens Aftagelse det mest uoprettelige Tab, *

—

J)et har ofte smertet mig, at hore Klager over

altfor megen Befolkning, forend den sidste
v

Gang saa betydelige« aftog, som ogsaa at be-

mærke lignende Tænkemaade hos Forfædrene,

hvilken mange Steder spores* Det kan an-

sees for et Lands fordelagtigste Skat at liave

megen Folkemængde, arbejdende til Gavn for

sig og andre; thi at der gives Mange, som

uden tilborlig Ave og Opsyn, alene leve Andre

til Besvær, kan ikke ansees at have sin Grund

i Folkemængden, men i mangelfuld Indretning

med Hensyn til Iluusavem I Uaarene fristes

man til at undvære alle dem, man skal fode,

saavel dem , som arbeide, som dem, der intet

bestille, ja endog at overtræde Love og over-

see enhver Billighed, naar saadant kan tjene

til at formindske Mundportionen* Saaledes

siges der, at alleBonder i Oefjelds Sogn med

Repstyrerne i Spidsen reiste sig Aar 1602, og

vedtoge med Sysselmand Gisle Arnesen, at
^ i *

alle og enhver fra fremmede Reppe, som den

Gang havde stadigt Ophold i ovennævnte Sogn,

skulde være forpligtede at drage bort, og at
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enhver Bonde kunde, uden at bode eller lide

nogen Straf derfor, slrax jage saadanne bort

af sin Tjeneste. Den, som ikke var villig til at

efterkomme denne Dom, ellpr vægrede sig ved

at bortvise et saadant Tjenestetyende, skulde for

slig lovstridig Adfærd bode 4 Mark Sblv til

Kongen. Endnu liar man ikke efterkommet

den 8de Post af Kong Frederik 4des Instruc-

tion, dateret 22 Mai 1702, til Kommissarierne

Arne Magnusen og Paul Vidaiin , hvor det

hedder: ”Der ere Klagemaale indkomne, at

Landet til dets store Besvær med omstrippende

Betlere er opfyldt, ved dets Anledning Kom*-
s

missarierne og med Flid schal efterforsche om

ikke deres Ladhed mere end Mangel af Ar-

beide dertill Aarsag er og paa hvad Maade de

hest kunne sættes udi Arbeide, hvorved de

kunne fortienne deres Fode, foruden at be-

sværge Almuen med deres Betlerie.” Dog er

Almisselemmers tidsbestemte Ophold hos Sog-

nenes Bonder nu meget nojere fastsat end

for 20 Aar siden; men at de stadigen blive

paa det anordnede Sted , er ' endnu ikke ved

uoverstigelige Skranker bestemt x
). .

20) Under Dyrtiden og umiddelbar efter den er

det vanskeligt, ja ofte umuligt, at anskaffe sig

%

*) See Philosophisclie Schildenjng S. 184.
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Malkekvæg; Indbyggerne geraade derfor ofte

i saa stor Armod og Elendighed
,

at mange

Brugsjordé blive ode, især naar Proprietairerne

ikke kunne indsætte nye Kvilder paa deres

bortfæstede Gaarde, ligesom ogsaa mange Gaar-
v *

de blive ode derved, at Jorddrotterne, medens

Dyrtiden endnu staaer paa, fratage dem Kvil-

derne, fordi de finde, at de ved selv at have

Nytten og Brugen af dera paa Iljemmegaarden

hoste storre ojeblikkelig Fordeel, end baade

Lejeafgiften og Landskylden kunne yde. Ilvor

vigtig en Stotte Kvildebesætningerne ofte ere

for Leilændingerne-, kan sees af, at en i sin

Tid fremfor de fleste Andre velhavende og

agtet Bonde, ved Navn Paul Sivertsen, der var

hosat paa Gaarden Deyldartunga og dode 1760,

ejede i den forste Tid, han *ar Jordbruger,

selv ingen Kreaturer (Bustofn), fmen hjalp sig

alene med antaget Lejekvæg. Bemeldte Paul

Sivertsen har desuden fortalt, at hans Fader

har i de 1694—1701 grasserende Uaar næsten

alene holdt Livet i sig og sine Bom ved den

Mælk, som en med hans Bygselgaard foigende

* Koe, samt en Kvie, han var heldig nok at

kunde overkomme, malkede, og at 7 Mennesker

saaledes Ikke have nydt anden Fode end kogt

Mælk og Vand, og dog nogenledes beholdt de-

res Kræfter. Da Biskop Grsle Oddsen efter
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den saakaldte hvide Vinter (Ilvitavetur) Aar

1634 forogede Kvildeantallet paa nogle enkelte

af Bispestolens Gaarde for at disses fattige

Opsiddere kunne fortsætte deres selvstændige

Bondeavl , og tillige for at sætte Gaarden i

beboelig Stand, fremsendte Biskoppens Avinds-

mand Vigfus Gislesen en Klage derover til

Kongen, da det var en Overtrædelse af de
. T $

gjeldende Bestemmelser. Tvende kongelige

Reskripter af 4 April 1634 og 29 April 1635

udkom ogsaa i denne Anledning, hvorved Lehns-

herre Porsmundt fik Befaling, at lade afskaffe

de Kvilder eller Fodernod, som imod Jorde-

bogen maatte findes Kongens og Domkirkens

Gods paasatte; men da det siden befandtes,

at Kvildebesætningens paaankede Forogelse var

skéet efter Leilændingernes Onske og til deres

Livsophold saa bortfaldt hiin Klage aldeles*

Almuen erklærede nemlig, ved en i denne An-

ledning anstillet Undersogelse, at de gjerne

onskeile flere Kvilder indsatte paa deres Byg-
• • • T * T .

selgaarde, fordi de paa anden Maade selv ikke

vare i Stand til at erstatte deres egne tabte

Koer eller TIeste T
)..

At de Gaarde, som Ejerne mangle Evne eller

Villie til selv at holde besatte ved behorigt

i) See F. Jon. Hist. Eccl. Isl. Tom. III, p. 528, 59?/ ^

samt Altingsbogen for 1635 No. 1.
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Antal Kvilder, naar disse ere enten uddode

under Dyrtiden, eller Gaardene paa anden

Maade frakomne, forst blive ode, bevise Aar-

bbgerne fra ældre Tid, og det er ogsaa stadfæ-

stet ved Erfaringen under de nylig overstaaede

Uaar 1781—86. Saaledes beskylder Bonden
i

Arne Gislesen paa Hlidarende, i de Ankeposter,

som han Aar 1554 frem'forte mod Lavmand

Eggert Hannesen og hans Fættere, disse for,

at de havde frataget nogle, Præsten Jon Erik-

sen paa Vatnsfjord tilhbrende, Jorder, de

med samme følgende Kvilder, og lejet dem til
* *

' / •

Andre, og at Præstens Gaarde af den Aarsag va-

re bievne ode, samt at han hverken havde kun-

net erholde Lejen for Kvilderiie eller den be-

stemte Landskyld af Gaardene for de folgende

11 a 12 Aar. I Altingsbogen for 1698 No. 24

og 25 findes klaget over, at Gaardene Kotaae

og Ulfaae i Oefjorden ikke kunne bortbygsles,

fordi de med samme folgende Lejekvilder vare

borttagne 1
). Præsten Jon Egilsen siger i sin

Biskoppe-Annal, at efter Uaaret 1752 havde Bi-

skop Martin Einarsen i Skalholt taget 50

Stykker Kvilder fra Bispestolens Jorde i Bi-

skopstungereppen og 1553 14 Kvilder fra Gaar-

2
) See O. Stephensens ypperlige Afhandling bnx Næ-

ringsmidlernes indbyrdes Ligevægt i Island i det
IsL Litt. Selsk. Skr4 7 B. S. 178, 181.
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den Hof. Vor Landslov har derfor fundet det

2>assende, at komme de Fattige til Hjælp ved

i Jordebogens Kjobcbalk 15 Kap. at befale de

Rigere at forsyne dem med Lejekvilder: ”Nu

efterdi saa mange her i Landet behove at er-

nære sig af Leiekvæg— men fordi Enhver er

pligtig at hjælpe sine Medkristne uden egen

Skade
,

især naar man af sit Gods oppebær

saa megen Profit — da skulle alle være for-

pligtede at bortleie deres Malkekvæg om For-
•

* \

aaret, undtagen det, som må# vil have til sit

eget Brug.”

21) Det kan siges at være spildt Umage at arbcide

paa at afhjælpe den nærværende Armod, naar

man ikke tillige soger at forekomme den til-

kommende. Langt lettere sættes Dæmning

for en Aae nær ved dens Udspring end ved .

dens Udlob ;
saaledes koster det langt mindre

at reise de Fattige, imedens de endnu have no~

get, end naar de ganske ere styrtede i Armod.

Naar de engang ere komne paa Tiggervejen,

blive de sjelden til dygtige Mennesker, men

trække andre med sig, og da behoves langt

storre og kraftigere Midler til at hjælpe dem

;

Almuen er sædvanligen for kortsynet, naar det

gjelder om atbedomme, hvad der i Fremtiden

vil være gavnligt for det almindelige Bedste.

Overalt findes der Fattige, som ved egeuKralt
*
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ikke er i Stand til at udholde paakommende

haarde Aar; blive de da ikke understottede,

miste de enten Livet eller Helbreden. Den

Maade at hjælpe dem paa, der allermindst er

at anbefale, er at tillade dem Omflakken og
#

Tiggerie; thi den ene tager gjerne to andre

med sig, og dog har denne Maade faaet Med-

hold i vore islandske Love, og været anseet

for eii god Skik. Jeg kjender en fattig Fa-

milie i Biskopstunge-Reppen , Mand og Kone

med 4 Born, som Aar 1791 mistede deres

eneste Malke-Koe, hvoraf de havde deres vig-

tigste Næring. Efter den gamle Skik var der

ikke andet for, end at Forældrene maatte

tage hver sit af de yngste Born og flakke om-

kring med dem og tigge, hvilket de to ældste

Born ogsaa skulle gjore, og saaledes vilde disse

4 Tiggerbander, intet Nyttigt have bestilt ; For-

ældrene vare bievne endraere fordærvede, og

Bornene havde intet Nyttigt lært. Familien kun-

de saa meget mindre blive hjulpen, som dens Nod
indtraf kort efter Fardage, da Ingen vilde over-

lade den Kreaturer til Leie, men baade Tid og

Veirligvar gunstigt for dens Omflakken, ligesom

samme fandt Opmuntring i Lovbogens Bestem-

melser, der iForsorgelsesbalkenCKapitel siger,

at Forældrene skulle enten bære eller lede

( 15)
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deres Born, eller paa hvilkensomlielst anden

Maade befordre dem omkring for at tigge. —
Reppen ejede nogen Kassebeholdning, hvoraf 9

Rdl. anvendtes til at kjdbe en Koe til , disse

fattige, og saaledes blev denne Familie hjul-

pen og boende paa sin Bygselgaard. Det Tab,

som herved foranledigedes for det Almindelige,

blev ubetydeligt, da Reppen vedblev at eje

Koen; senere ere disse Personer saaledes komne

sig, at de have afbetalt paa Koens Værdie 3

Rdl. til Reppen. Men hvormange 9 Rdl, vilde

der ikke være gaaede med til de ved Omflak-

ken fordærvede 4 Borns Opdragelse, samt til

Foi'ældrenes Underholdning, efter at de ved

Omflakken vare bievne vante til Daarskab og

Slovhed
,

ja maaskee endog- berovede deres

Sundhed? Davenant siger, at naar Kornhosten

i hans frugtbare og for Handelen saa fordeel-

agtige England er t
T
q under det Middelmaadige,

saa stige Kornpriserne til ~ liojere end ellers;

men naar Kornhosten er kun halvt saa stor

som i middelmaadige Aar, saa blive Kornpri-

serne 4* Gange saa lioje som de ellers pleje

at være, hvor rimeligt da, at Alting i Island,

livor, saavel Handels- som andre Næringsbrug

altid ere forbundne med Besværligheder, bliver

under mindrO fordeelagtige Konjuncturer, for-
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holdsmæssigt langt dyrere. Eller hvad vilde

det ikke koste der, i en Dyrtid at forsyne de

Forarmede, hvis man forst begyndte at tænke

derpaa, naar de i lang Tid vare bievne vante

til at ernære sig ved Omflakken og Tiggerie?

Forunderligt vilde det liave været
,
om den

Skat, som Aar 1753 blev Islands Indbyggere *

paalagt, for ved Hjælp af den at sætte 24 fra

Mule Syssel omflakkende Bonder i Stand til

at vedblive deres Gaardbrug og Bondeavl, havde

været tilstrækkelig hertil; dette Bidrag var 1

Skilling af hver 5 Hundrede, som man angav

til Tiende l
).

22) Stræbsomme paapasselige Mennesker, som have

nogen Æresfolelse, ere sædvanligen de sidste,

som gribe til det fortvivlede Middel at soge

sin Næring ved Omflakken 5 de der ere af

modsat Handle- og Tænkemaade, betænke sig

ikke længe, naar ikke Øvrigheden sætter Skran-

ker derfor, forend de begynde saadan Nærings-

vej thi disse ansee sig aldrig lykkeligere end

naar de 'kunne leve paa Andres Bekostning.

De, som have lagt Mærke til dette, have tillige

erfaret, at Omflakkeres Paaklædning i Island

fcr i, Almindelighed bedre end Saadannes i

l
) See Altingsprotokollcn for Anret 1759 No# 18*
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Danmark, og som oftest uden Huller, dersom

Personen, ikke ved langvarig Omflakken har

takt al Folelse for Anstændighed. Endskjondt

deres forslidte Klædningsstykker ere overalt
s ** • * ^

besatte med Lapper, den ene maaskee oven paa,

den anden og gjerne af forskjellige Farver,

' tage dog mange af dem sig omhyggelig i Vare

for at noget Hul skal findes uden Lap, eller
I k %

# *

utilsyede Pjalter hængende. Denne Art af

Reenliglied er en Levning af Ungdoms-Vane og

den Nationens roesværdige Tænkemaade, at et-

hvert Pigebarn saasnart mueligt læres og væn-

nes til forst at lappe og derpaa at sye fra ny

af alle de i en Familie brugelige Klæder. Jeg

liar feeet mange Omflakkere, som aldeles ikke

liave glemt den belibrige Reenliglied
,

og da

jeg engang spurgte en Kone, som flakkede om-

kring med sit/ Baril, begge reenligen og net

paaklædte, men forovrigt saare' fattige af Ud-

seende, hvorledes liun paa slige Flakketoure

kunde holde sig og Barnet saa reenligp, svarte
i

hun: ”Reenligt maa det være og dog simpelt.”
/

Dette Tigger -Svar erindrede jeg mig, da jeg

engang saae Island malet i en Mands eller

Kvindes Skikkelse, ifort en med saa mange

Huller opfyldt Kappe, at den saae ud som

Pardcrskind ,
og hvoraf der rundt, omkring
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saaes udrevne nedhængende Flipper* Sligt

Syn maa nødvendig kvæle al Medlidenhed

og opvække Modbydelighed og Foragt; Male-

ren har overseet Konens
* nys anforte

, meget
4 y

træffende Svar, eller Terentii Ord: ”lndotata

qvidem puella nostra, at est ingenua.” Vil No-

gen indvende, at pjaltet Udseende er nødvendigt

for at tilkjendegive Fattigdom, davil jegsvare,

at den aandelige Fattigdom foraarsager, at

man ikke 6aaledes kan male ærlig, reenlig og

ynkværdig Armod, at den ikke tillige bliver

smudsig og vederstyggelig
; thi med Billighed

kan man fordre, at sligt Billede af Island ikke

skal blive et modbydeligere Syn end enhver

.
anden islandsk Tigger*

Aldrig bliver Uaar og Folkedod farligere end

derved at Fattige uden Indskrænkning tillades

at begive sig fra Oplandet og tage sig Ophold

ved Soekysten, eller flakke om efter Behag* Naar

disse ansee deres Næringsstøtte for svag, sælge

de deres ejende Kreaturer, naar de finde dem

godt betalte, og tye siden med en ringe Kapital

hen i Torrehoder ved Soen, hvor de, naar

Fiskeriet slaaer feil, desto snarere finde deres

Dod. De andre, som gaae omkring og tigge,

faae nogle Steder at spise og drikke i Overflødig-

hed, andre Steder maae de atter udholde en lang
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Sultekuur, og naar cle saa faae Mad igjen, kunne

de ikke taale denne og spise sig derfor ihjel. —
Heraf kommer det, at i Dyrtidéh dde de Fleste i

Fiskerlejerne, naar Fiskeriet, efter i lang Tid at

have slaaet feii, paa ny begynder; thi da kan

den forsultne Mave ikke hæmme sin Ædelyst i

Forhold til sine matte Digestions-Evner. Ogsaa

fortjener det Forhold at bemærkes, hvori Antal-

let paa dem, der efter Uaaret pludseliges omkomme,

staaer til deres Antal, som ellers dde saaledes.
%

At Uaaret foraarsager Sygdomme,' og at en lang

Vane til ureenlig Behandling og Nydelse af Fode-
| I

midlerne fordærver Livskræfterne, er rimeligt. Aar

1781 dode 50 Mennesker i Stoksdres Sogn af Syg-

domme, som i Uaaret, ved usunde og slet haand-

terede * Næringsmidlers Nydelse, der havde taget

Overhaand
, af hvilke de 7 Mennesker, omkom

hastigen. Aar 1700 bleve over 20 Mennesker paa

forskjellige Steder hasligen bortrevne, Aar 1701

omkom 15 Mennesker paa denne Maade, og des-

uden lileve adskillige ved underlige Sygdomstilfælde

bortrykkede. Aar 1702 indtraf igjen mange ha-

stige Dodsfald, hvoraf 30 paa Sudurnæssene. Aar

1754 siger den senere Vatnsfjordsannal at 7 Men-

nesker dode hastigen paa Vatnsleysustraiulen, og
i

at nogle lignende Dodsfald have indtruffet andre

Steder hist og lier i Landet. Angaaende de



231

saaledes Omkomne paa Vatnslosestranden flmles

en interessant og tydelig Bemærkning i E. Olav-

sens Reise igjennem Island §, 005 S, 102(5. Ifdlge

Rode-Listerne fra Hole Stift ere i eet Aar i det

llojeste 5 Individer liastigen bortrykkede i det Tids-

rum fra 17(58 til 1783, og i alle disse Aar tilsammen

angive Præsternes Fortegnelser kun 16 Personer

saaledes bortdode; hvorimod, i det ene Aar 1784,

angives 27 Personer at være liastigen omkomne,

og 1785 igjen 30, 1786 10 og 1787 1 Menneske.

Herom kan ellers eftersees det islandske Litte-

ratur-Selskabs aarligen udkomne Skrift; maaskee

Præsternes Optegnelser herover have været nøj-

agtigere i de sidste Aar end for. Den saakaldte
\

Ilettu- eller Kreppusott , Mavesyge, Blodgang og

Skjorbug vilde afgive et bekvemt Stof for vore

lærde Lægekyndige at beskrive. Da Omflakken

ifolge det Anførte ofte har meget skadelig Ind-

flydelse, ikke alene paa de Flakkende selv, men

ogsaa paa de Boesiddeiule , der nodes til at huse

og fode dem, saa er det, skjondt bekosteligt, dog

otvivlsomt fordeelagtigere at understotte de fattige

Boesiddende saaledes, at de kunne vedblive deres

eengang valgte Næringsvei, eller dog blive ved

Hjemmet saa længe som mueligt. At omtale Los-
• - **

gjængere og Losemænd vilde vel staae i Forbin-

delse hermed; men foruden at adskillige ltette-



232

boiler og mange Domme siden Piningsilom 1490

indtil 1700, samt Forordningerne af 21 April 1019

og 19 Febr. 1783 omtale Saadanne og give Be-

stemmelse i denne Henseende
$ og da jeg formo-

der, at mine Læsere for længe siden have onsket,

at jeg vilde komme til Enden, hvilket Onske jeg

ikke kan andet end linde velgrundet
,

vil jeg ikke

længer trætte deres Taalmodighed.
I * W . .

f
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